
Zápis z  II.jarní konference OS CHPH Haná
konané dne 25.3.2011 v 17.00 hodin v Přerově v restauraci Zimní stadion

Přítomni :  delegovaní zástupci ZO CHPH  dle  prezenční listiny

Jarní konferenci zahájil předseda OS CHPH Haná  pan František Hradil přivítáním 
přítomných a přednesením programu, který byl delegáty schválen

1. Zahájení
2. Volba návrhové komise 
3. Školení závodního řádu
4. Projednání  pronájmu vozíku
5. Návrh dílčích změn v závodním plánu 2011 a schválení jeho konečné verze 
6. Návrh rozpočtu na rok 2011 a  organizace plateb 
7. Diskuse 
8. Usnesení 
9. Závěr

Ad. 2)  Konference schválila návrhovou komisi ve složení  ing. Smékal, M.Krutil, J.Křížek
Ad  3)  Výcvikář OS Haná  S.Škovran provedl školení závodního řádu s důrazem na složení 
            a práci komisí,  přiřazování čipů a  provádění kontrol.
Ad  4)  Předseda F.Hradil seznámil přítomné s postupnou realizací schváleného pronájmu 
            přívěsného vozíku, kdy byl  na auto přidělán závěs, avšak ze strany předpokládaného  
            pronajímatele došlo k navýšení podmínek pronájmu. Proto výbor OS navrhuje  
            pronajmout vozík od OS Bílé Karpaty za podmínek přiznaných pro Ing. Horáka 
            s tím, že v případě pozdějšího odkupu bude cena za pronájem odečtena – návrh 
            schválen
Ad 5)   F.Hradil upozornil na nutné změny závodního plánu z důvodu zrušení některých 
           startovacích míst. Výbor OS tedy navrhuje  druhý závod Beroun za Králův Dvůr místo 
           původní  Příbrami, první dva závody mláďat se změnami Přelouč za Pardubice, resp.
           Poděbrady za  Vlašim a dále rozšíření závodů kategorie „C“ o závod Rottendorf,
            který se  uskuteční místo původně schváleného závodu z Halle. 
Ad 6 ) Předseda F. Hradil poté, co pokladník J. Šálek oznámil účastníkům konference, že
           z této funkce pro komunikační problémy ve výboru OS odstupuje, přednesl návrh 
           rozpočtu OS Haná na rok 2011. Pan Šálek nicméně zůstává členem výboru OS
           jelikož konference o jeho odvolání odmítla hlasovat.Funkci poklaníka převezme
           p.Ponížil do 10.4. bude provedena revize pokladny a řádně předána novému
           pokladníkovi.
           Příjmy 525 tis. Kč,    Výdaje  465 tis. Kč
           Box  staří holubi  3100,- Kč
           Box  holoubata       800,-Kč
           Vozík jednotlivci  1300,-Kč
           Vozík mláďata       300,- Kč
           Nácviky v týdnu    560,- Kč
Ad) 7) Dopravní p. Ponížil podpořil přebytkový rozpočet z důvodu případného krytí  
           neplánovaných přepravních nákladů. Informoval o realizaci závěsu na auto za cenu
           11  tisíc korun  Dále přednesl možnou sponzorskou účast   Pivavoru ZUBR na jednom
           závodu OS Haná ve výši 10.000,- Kč. Současně navrhl,  že tato částka by mohla být
           rozdělena  mezi  první dolétlé  holuby ze závodu Rotendorf – výběr závodu  a ocenění
           1-5 místa schváleno. 
           Předseda F.Hradil na žádost delegátů upřesnil možnou skladbu úterních, resp. 



           středečních nácviků : 18.5 Humpolec, 25.5. Vlašim, 1.6. Chrudim, 8.6. Poděbrady.
           Dále sdělil, že závody jednotlivců budou vypouštěny v Praze –Slivenci  osvědčeným
           startérem p. Ing. Vorlíčkem 
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Usnesení z konference OS Haná ze dne 25.3.2011

Konference  schvaluje :

1) volbu návrhové komise ve složení  ing. Smékal, M. Krutil, J. Křížek
2) pronájem vozíku od  OS Bílé Karpaty za  cenu 1 Kč za km, čímž se nahrazuje za 

stejných podmínek neuzavřený pronájem vozíku Ing. Horáka, schválený na 
konferenci OS Haná dne 17.2. 2011 

3) změnu závodního plánu z důvodu nepovolených startovacích míst 8.5. Příbram za 
Králův Dvůr 21.8.Pardubice za Přelouč 4.9. Vlašim za Benešov

4) nahrazení závodu Halle  sponzorovaným závodem  „Rottendorf – ZUBR“ v termínu 
2.7.2011 s tím, že dar ve výši 10.000,- Kč bude  rozdělen mezi 5 prvních holubů v 
rámci OS 1.cena 5000,-

                             2.cena 2000,-
                 3.cena 1500,-

                             4.cena   750,-
                             5.cena    750,-

5) návrh přebytkového rozpočtu na rok 2011 s příjmy ve výši 525 tisíc a výdaji ve výši 
465 tisíc.

6) Ceny za  box na závody starých holubů ve výši 3.100,- Kč
                     box  na závody mláďat                            800,- Kč
                      box ve vozíku staří holubi                    1.300,- Kč
                      box ve vozíku na mláďata                       300,- Kč
                      box  na 4 vložené nácviky                       560,- Kč  

Konference ukládá :

1. výboru OS Haná uzavřít pronájem vozíku od OS Bílé Karpaty upřesnit rozvoz boxů
2. výboru OS Haná upřesnit do 2.4.2011 ceny za holuba na závody Brusel a Ostende
3. ZO CHPH  zaslat  do 10.4.2011 na adresu předsedy OS p. František Hradil, Pavlovice 

u Přerova  229  rozpis „Platby pro OS CHPH Haná v roce 2011“ a  současně celkovou 
částku uhradit na účet u Poštovní spořitelny 241676757/0300. 

4. ZO CHPH  zaslat objednávku na rodové kroužky a gumičky na rok 2012  do 
10.4.2011 OS na adresu jednatele p.Petra Koutného Penčice 18    751 27

V Přerově  25.3.2011

Zapsal: ing.Jiří Smékal                                                          František Hradil
                                                                                               předseda OS Haná



Platby pro OS CHPH Haná v roce 2011

ZO CHPH  ……………………

1. veterinární potvrzení              á    60,-   Kč x      1  ks =          
2. počet členů  ZO                      á  100,-   Kč x          ks =
3. počet závodících členů           á  600,-   Kč x          ks =
4. Informační zpravodaj ČSCH á  160,-   Kč x          ks =
5. Kroužky 2012                        á      4,50 Kč x          ks =
6. Gumičky                                á      0,70 Kč x          ks =
7. Výsledky  2011                     á  100,-    Kč x          ks =
8. MMDT    Oostende               á   29,50  Kč x          ks=
                    Brusel                    á    26       Kčx          ks=
9. Box staří holubi auto             á  3100,-  Kč x          ks =
10.Box    vozík                          á  1300,-  Kč x          ks =
11. Box holoubata  auto             á    800,- Kč x          ks =
12. Box holoubata vozík            á    300,- Kč x          ks =
13. box 4x nácvik ( út-st)           á   560,-  Kč x          ks =

Celkem Kč na účet 241676757/0300                            =

Datum : 

Předseda  ZO :

Pokladník ZO :
  



Do 10.4. 2011 odeslat na adresu : 
František HRADIL
Pavlovice u Přerova  č. 229    75111
           


