Zápis z konference OS CHPH Haná, konané dne 15. 12. 2012 ve Výšovicích
Přítomni: delegati ,předsedové nebo pověření zástupci 13ti ZO + členové RK OS Haná.
Hosté: RSDr. Zdeňek Uherek

Program:

1. Zahájení
2. Volba návrhové komise- Crhan, Ing. Jemelka, Borovička
3. Zpráva předsedy
4. Zpráva dopravního referenta
5. Zpráva výcvikáře
6. Zpráva pokladníka
7. Doplnění výboru OS
8. Závodní plán
9. Organizační záležitosti
10. Diskuze
11. Usnesení
12. Závěr

1. Zahájení- předseda pan Hradil přivítal přítomné, které seznámil s programem schůze,
p.Ponížil vznesl námitku ,že schůze nemůže být konference ,předseda OS doložil
pozvánku na konferenci ,která byla odeslána 1.12.2012 všem předsedům ZO ,tak jak
ukládá Jednací řád ČMS CHPH. Konference návrh programu schůze schválila.
2. Volba návrhové komise – konference zvolila ing.Jemelku, L.Borovičku,L.Crhana
3. Zpráva předsedy – předseda OS apeloval ve své zprávě na ZO aby do jarní konference
zaslali návrhy na výbor OS ,jak zpestřit sezónu pro co nejširší část chovatelů OS.
4. Zpráva dopravní- pan Hradil seznámil přítomné s finančním hospodařením za závodní
sezónu 2012. Najeto 24 314km, mýto 57 100kč, opravy 135 243kč v letošním roce
náročná oprava motoru 69 246 kč ,nové zadní gumy 24 900, drobné opravy u p.Trundy
41 094kč, takhle náročné opravy nelze platit z jednoho rozpočtu OS , tyhle opravy jsou
financovány z úspor ,které jsou na účtu OS.
5. Zpráva výcvikáře – pan Škovran zhodnotil závodní sezónu 2012, p.Hradil zhodnotil
závěr mistrovství OS starých holubů ,mistrovství bylo vyrovnané až do samého závěru
sezóny , závěrečné závody byly zkontrolovány u obou chovatelů jak p.Škovrana tak
ing.Jemelky , jejich výsledky jsou zasloužené a oprávněné.
6. Zpráva pokladníka – pan Ing. Smékal Jiří ml., seznámil přítomné s finančním
hospodařením za rok 2012 . Stav účtu k 30.11.2012 je 264 986 kč v pokladně je
2 243kč , do konce roku bude ještě nutné uhradit ocenění .

7. Doplnění výboru O.S. – z funkce pokladníka OS odstupuje ing.Smékal z důvodů
ukončení členství v ČMS CHPH ,konference jej jednohlasně odvolala
-předseda OS představil kandidáty na doplnění výboru OS , p. Vlastimila Valentu a
p. Tomáše Rabela
- při následném hlasování konference kandidáty schválila

8. Závodní plán – výcvikář OS pan Škovran , seznámil přítomné s návrhem závodního
plánu na rok 2013 , pan ing. Horák vystoupil z připomínkou zařadit ještě jeden závod na
500km, konference jeho návrh schválila
-ZO Kojetín, Nezamyslice, Přerov 7, Prostějov navrhují závod na 500km místo Chebu 1
- výbor navrhl na závod na 500km Rottendorf
-p.Ježek navrhl rozdělit nácviky holoubat na JZ a SZ směr po diskuzi chce pásmo PV
doplnit záv.plán o první samostatný závod v pásmu Humpolec nebo Jihlavu
-do pásma JZ jsou přihlášena tato ZO - Přerov 7,Přerov 2, Dřevohostice ,Kojetín a
Nezamyslice ,Prostějov
-pásmo SZ tvoří tyto ZO - Olomouc,Horka Blatec,Bohuňovice,Luběnice,Lipník
9. Organizační záležitosti – do konce roku 2012 nahlásit počty členů ZO a počty
odběratelů IZ , ZO Nezamyslice si vyřídí s ZO Prostějovem převod boxu a nahlásí
výboru OS číslo boxu ,který se převede.
10. Diskuse:
ZO Přerov 7 a ZO Prostějov nabízí k dispozici každá po jednom boxu
p.Hradil uvedl ,že OS bez náhrady 3000kč boxy převezme ,výše zmíněné ZO nemusejí
v příští sezóně z boxu platit platbu na sezónu 4 500kč ,ZO nesouhlasí a
konference tento návrh neschválila.
11. Usnesení návrhové komise 15. 12. 2012
Konference bere na vědomí
-

Zprávu předsedy O.S.
Zprávu dopravní
Zprávu výcvikáře
Zprávu pokladníka

-

Odvolání pokladníka Ing. Smékala
Doplnění výboru OS o pana Valentu jako člena výboru a pana Rabela
jako pokladníka
Zařazení 4 závodů na 500km do záv. plánu

Schvaluje:

-

-

4. závod na 500km zařadit místo Chebu 1.
Nácviky a závody holoubat naplánovat systémem SZ a JZ směrem

-

Výboru OS dopracovat záv. plán holoubat
Pro jarní konferenci zpracovat rozpočet na sezónu 2013

Ukládá:

Konference usnesení schválila jednohlasně.

Ve Výšovicích 15. 12. 2012
zapsal: Jaromír Křížek

František Hradil
předseda OS Haná

