Zápis z jarní konference OS CHPH Haná, konané dne 25. 03. 2012 v Brodku u Přerova
Přítomnost dle prezence.
Program:

1. Zahájení
2. Volba návrhové komise- Krutil M., Kříž Fr., Ing. Hrubý
3. Školení výcvikářů- Škovran St.
4. Doplnění výboru OS + revizní komise
5. Zpráva předsedy
6. Zpráva výcvikáře
7. Zpráva dopravní
8. Zpráva pokladní
9. Zpráva revizní komise
10. Schválení záv. plánu + svoz. plánu
11. Návrh rozpočtu
12. Kontrolní činnost
13. Organizační záležitosti
14. Diskuze
15. Usnesení
16. Závěr

1. Zahájení- předseda pan Hradil přivítal přítomné, které seznámil s programem schůze, tento návrh
programu byl schválen.
2. Volba návrhové komise – zvoleni ing.R.Hrubý,F.Kříž,M.Krutil.
3

Výcvikář OS Škovran Stanislav provedl školení vedoucích ZS formou testu.

4

Doplnění výboru + revizní komise- na funkci ve výboru OS rezignovali p.Šálek a
p.Koutný
, konference jejich rezignaci schválila ,k 31.12.2011 podal rezignaci na funkci dopravního referenta p.
Ponížil jeho rezignaci konference neschválila . Do výboru OS kooptovali ing. J. Smékal a J.
Křížek,jejich kooptaci konference schválila.Do revizní komise kooptoval ing. O. Pospišilík , rovněž
jeho kooptaci konference schválila.Výbor OS Haná-Olomouc bude pracovat ve složení F.Hradil,
S.Škovran, ing.J. Smékal, J.Ponížil ,J.Křížek.

5. Zpráva předsedy- ve své zprávě apeloval předseda OS na zlepšení mezilidských
vztahů jak v OS tak mezi špičkovými chovateli OS .
6. Zpráva výcvikáře- Škovran Stanislav hodnotil závodní sezonu 2011
7. Zpráva dopravní- na kamionu OS byla provedena předsezoní servisní prohlídka ,byly vyměněny oleje
v převodovce , diferenciálu, motorový olej , zkontrolovány brzdy ,proběhla výměna zadních
pneumatik.
8. Zpráva pokladní- - návrh rozpočtu- záv.člen 300kč, cena boxu v autě 4500kč,vozík staří holubi 1500kč
,vozík holoubata 500kč,hlasování 36 pro 4 proti
9.

Zpráva revizní komise:
revizi pokladny provedli členové RK Ing. Jemelka a Ing. Pospišilík, ve
vedení pokladny nebyly shledány žádné závady, pan Ponížil připomněl doložení dokladů ZO
Dřevohostice a p.Koutný doložit cesták na dopravu holubů na CV v Hluku .

10. Návrh záv.plánu 2012-výcvikář OS přednesl záv. plán + svozový plán po obšírné diskuzi byl závod
Rakovník hlasováním změněn za záv.Litoměřice. Pro 32 proti 8

11. Kontrolní činnost: každá ZO má povinnost vykonat minimálně jednu kontrolu budˇto v ZS nebo při
doletu holubů, plán kontrol je uveden v závodním plánu. Za neprovedení kontroly bude ZO udělena
sankce 2 000kč. Rovněž bude výbor OS vužívat § 19 ZŘ kdy budou přidělovány hodiny špičkovým
chovatelům OS ,viz. návrh kontrolní činnosti výboru OS z 25.3.2012. Takto navrženou kontrolní
činnost konference schválila.
12. Organizační záležitosti: platby na sezonu 2012 zaplatí ZO do 20. 04. 2012 objednávky kroužků a
gumiček na rok 2013 poslat do 20. 04. 2012 na adresu jednatele OS pana Křížka
13. Diskuze:
- proplácení cestovného organizacím na dlouhé tratě + výboru cestovné na schůze
Hlasováno: 20 pro 14 proti
- řešení nestandardního přestupu pana Kavije + Juračky
(pan Kavij zůstává člene ZO Prostějov pan Juračka se nedostavil k jednání)
- box se vrací ze ZO Kojetín do ZO Prostějov
14. Usnesení návrhové komise:
Schvaluje:
1. Provedení proškolení vedoucích zasazovacích středisek
2. Odvolání členů výboru – Šálek, Koutný
3. Doplnění výboru s členy:
Křížek Jaromír – jednatel
Ing. Smékal Jiří – pokladník
Ing. Pospíšilík – revizní komise
4. Zpráva předsedy OS
5. Zpráva výcvikáře OS
6. Zpráva pokladníka OS
7. Zpráva revizní
8. Návrh závodního plánu 2012 s tím, že místo výborem navrženého Rakovníku se poletí Litoměřice
9. Poplatek za závodícího člena ve výši 300Kč
10. Poplatek za box v autě 4. 500Kč
11. Poplatek za box v přívěsu 1. 500Kč
12. Provádění kontrol tak, aby každá ZO vykonala minimálně 1 kontrolu
13. Pokud organizace neprovede kontrolu zaplatí do pokladny OS 2. 000Kč
14. Do 20. 4. 2012 musí ZO uhradit veškeré poplatky do OS dle zaslané faktury
15. Schvaluje proplácení cestovních náhrad za svoz holubů na zahraniční závody a členům výboru OS za
účast na schůzích
16. Pan Kavij zůstává členem v ZO Prostějov
17. Ceny koše ve vozíku na holoubata 500Kč

V Brodku u Přerova 25. 03. 2012
zapsal: Jaromír Křížek

František Hradil
předseda OS Haná

