
                                                               Schůze výboru OS  21.1.2020 

 

Přítomni – p. Heume, p. Jelínek, p. Ouředník, p. Vacek, p. Galschneidr, p. Novotný, p. Vlášek, 

                    p. Václavík omluven- zdravotní důvody  

                   Za RK – p. Prediger 

                   Hosté – p. Bednář, p. Dítko, p. Prediger ml. 

Program -    1.- závodní sezona 2020, CV Brno  

                      2.- placení závodů 

                      3.- předání funkcí 

                      4.- různé 

                      5.- závěr 

1.- p. Prediger st. představil návrh sezony na rok 2020. Tento návrh byl projednán s konstatování, že   

     byl zpracován kvalitně s přihlédnutím ke změně směru atd. Tento návrh bude na našich spolkových  

     stránkách uveřejněn. 

2. – po delší debatě jsme dospěli ke dvěma způsobům placení sezony 2020. 

      a – placení jako v roce 2019 – před závodní sezonou nahlásit koše a do 20.4.2020 zaplatit(dle  

            nahlášených košů spočítám cenu za koš) 

     b – každý MS nahlásí počty košů na jednotlivé závody, já spočítám cenu na jednotlivé závody a  

           následně cenu závodů pro jednotlivé MS. Sezonu poté zaplatit též do 20.4.2020 

     c – byla projednána též možnost placení nácviků z pokladny, pro  větší motivaci procvičit 

           co nejlépe holuby před sezonou(toto je též k zamyšlení pro konferenci). 

U obou předešlých bodů je třeba si uvědomit, že jsou to pouze návrhy. Proto by bylo vhodné jak  

sezonu, tak placení probrat v MS a pokud budou nějaké připomínky, jiné návrhy atd. zaslat na mou  

e-mailovou adresu do konce února. Začátkem března bude ještě výbor a do poloviny března schůze 

delegátů, kde sezona dostane konečnou podobu. 

3. – funkce pokladníka byla předána, je nutné ještě změnit podpisové vzory a přístup na účet v bance. 

       V pokladně je 808,- Kč, na účtě je 151 745,52 Kč. 



    - funkci předsedy je nutné předat za účasti bývalého předsedy( soupisy majetku, dluhy, přeplatky  

      jednotlivých MS, přepis dopravních prostředků….) a jsem domluven s p. Heumem, že společně  

    toto dořešíme. 

- výcvikáře budeme řešit na příští schůzi výboru 

4. – p. Ouředník provedl do konce roku inventuru členské základny – k 1.1.2020 je 126 členů 

           - p. Ouředník poděkoval za pomoc p. Predigerovi ml. a st. při zajištění podkladů pro CV Brně. 

    - MS Netolice doložilo vyrovnání s p. Čipera P-M 

    - je nutné nahlásit co nejdříve seznam chovatelů kteří odebírají infor. zpravodaj za jednotlivé MS. 

    - p. Ouředník má závodní gumičky a je nutné nahlásit kdo si je objednal, zaplatil a kolik. 

    - p. Novotný  se omluvil za výstup na konferenci – bude dořešeno na příští schůzi výboru. 

 

                   zapsal 

                 Miloslav Ouředník                            


