
Zápis z jarní konference OS CHPH Č.Budějovice,  která se konala dne 
17.3.2017 v obci Jivno 

 
Program:  
 
1)Zahájení 
2)Kontrola usnesení z minulé členské schůze 
3)Závodní plán 
4)Návrh rozpočtu 
5)Rozdělení boxů a ceny za box 
4)diskuze 
6)usnesení 
7)závěr 
 

1/2Schůzi delegátů zahájil p. Kroupa, všichni delegáti souhlasili 
s navrženým programem,z max.počtu 34 delegátů přítomno 34 tudíž byla 
konference usnášení schopná. 
Byl představen  nový výbor a nová pokladní p. Kroupová 
3)Konferenci OS byly podány dva návrhy závodního plánu, které podal  1/ 
p. Prediger  - 17 hlasů 
                             2/ výbor           - 17 hlasů 
O každém z nich bylo hlasováno nerozhodně,tudíž byly navrženy dva 
pozměňovací návrhy 

První pozměňovací návrh – místo Bayreuth – Cheb Pomezí – 25hlasů  pro, 9 
proti 
Druhý pozměňovací návrh – dvojzávod Tachov – nebyl schválen – 12 hlasů 
pro, 2 se zdrželi hlasování ,poslední závod holoubat byl navržen a schválen 
Schweinfurt. 
 
Jednohlasně bylo schválena možnost vydávání výsledků a použití bodů do 
mistrovství OS při nedodržení počtu 150 nas.holubů,spodní hranice byla 
stanovena na 100 hlubů. 
 

 
Úprava nácviků –  

- Východ    15.4. Strakonice 
- Západ       16.4. Horažďovice 
- Společný  termín (jedna kára)22.4. Horažďovice východ 

                        (druhá kára)   22.4.Klatovy  západ 
 



 
 
 
 
 
4)návrh rozpočtu byl přednesen v“ hrubém nástřelu“ bude doplněn,následně 
schválen na další konferenci OS 
 
5)Cena boxu 4.200,- Kč 

    Holoubata 1.200,- Kč 

    Boxy budou rozděleny dle návrhu výboru tj. 

Český Krumlov              7 

Netolice                        11,5 

Žár                                 14 

Týn                                   4,5 

České Velenice               1,5 

J.Hradec                           8,5 

Lišov                                  5 

Ledenice                           4 

České Budějovice           4 

  Pro bylo 19 delegátů 

Na první tři závody bude stát jeden holub do druhé káry 4,- Kč. Většina členů 
konference pro. 

6) Navrženi do JURY byli p. Novotný Jiří, Heume Pavel. a Čipera Michal 

     Startovní komise p. Novotný a p. Horáček 

Diskuse: 

P. Ouředník přečetl revizní zprávu, požadoval kontrolu usnesení – musí se 
dodržovat závodní plán. 
P.Prediger – nechat schválit koupi nové káry na konferenci 
P.Novotný – informoval o stavu nové káry a o provedení úprav na vlastní 
náklady. Na příští výbor byli pozváni vedoucí nasazovacích středisek. 



P.Kroupa – seznámil konferenci s otevřeným dopisem MS ČB,oznámil 
delegátům, že odstupuje z funkce předsedy OS 
 
Usnesení:  

1. Konference bere na vědomí : zprávu revizní komise 
2. Konference schvaluje : 
:časy vypouštění 

- Květen       8.00 hod. 
- Červen       7.00 hod. 
- Červenec   6.00 hod. 

3. Dodatečný nákup nového dopravního prostředku 
4. Konference schválila případnou kooperaci s OS Prácheň na ST 
5. Konference schválila kooperaci na záv.Koblenz s OS Tábor 
6. Dále schválila cenu boxů 4.200,- Kč + 1.200,-Kč holoubata 
7. Možnost vydávání výsledků při nedodržení min.počtu 150 hol. 
8. Rozdělení boxů dle návrhu výboru a cenu 4,- Kč za jednoho holuba do 

druhé káry 
9. Schvaluje závodní plán 
10. Navržené členy JURY a startovací komise. 
11. Konference schvaluje nejpozději do 14 dnů po skončení záv.sezóny 

svolat konferenci OS, pro dořešení rozpočtu a dalších org.záležitostí. 
12 Konference neschválila odstoupení p. Kroupy z funkce předsedy OS 
13.Konference ukládá výboru důkladné zpracování zápisů ze schůzí výboru 
OS. 

 
 

 

  

Zapsal jednatel: Jiří Václavík 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


