Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů
Oblastní sdružení Prácheň
V Prachaticích: 03.02.2015
- výbor
Účast: celý výbor + předseda RK

Zápis č. 1/2015
z výborové schůze OS Prácheň
konané dne 01. 02. 2015 v Tálíně, od 18.00 hod.
Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, kontrola účasti
Kontrola usnesení z minulé schůze
Zpráva předsedy OS
Zpráva pokladníka
Různé – příprava konference delegátů, ……
Usnesení
Závěr

Ad 1.) Zahájení, kontrolu účasti a seznámení s programem provedl předseda OS př. Pítra V.
Ad 2.) Předseda př. Pítra přečetl usnesení z minulé schůze a konstatoval, že usnesení
bylo splněno.
Ad. 3.) Ve své zprávě předseda informoval přítomné o CV. Poděkoval př. Hrudkovi a př.
Opatrnému za odvoz holubů na CV.
Naše OS obsadila 20. místo z 33 OS. V Čechách 6. místo.
Dále předseda informoval o jednáních kooperace na DT. Předběžně byly
domluveny stejné závody jako v r. 2014, stejná doprava a stejná cena.
Další jednání povede předseda 14. 2. 2015 v Malšicích.

Ad 4.) Pokladník př. Kasa informoval o stavu finančních prostředků k 31.12. 2014:
- účet – 233.915 Kč
- kasa – 9.246 Kč
Př. Kasa přítomné informoval, že ZO Vodňany a Velice nemají pohledávky zaplaceny.
Schází doplatit koše za tréninky holubů a holoubat.
Dále př. Kasa informoval přítomné o zisku ze ZV z Vodňan, což dělá cca 28 000 Kč .

Ad 5.) Projednání a schválení vrácení příspěvku 1.000 Kč končícím členům v ZO.
Projednání a schválení podmínek pro dopravu a řidiče – 2.000 Kč.
Př. Sulán do 6. 2. 2015 zavolá předsedovi rozhodnutí dvou zájemců
na místo řidiče.
Dále byl projednán a schválen nákup monitorovacího zařízení (kamerka)
do dvou tisíc korun – pořídí předseda OS.
Z důvodů nové funkce předsedy OS a tím i více povinností navrhl př. Pítra
nového startéra a to př. Čiperu Michala.
Dále bylo navrženo schválení internetových stránek od př. Hradila a jejich
vyvěšení na ofic. stránky.
Výbor také schválil návrh na vypouštění holoubat při závodech a to nejdříve
v 8.00 hodin a zachování sezony holoubat z r. 2014.
Závěrem informoval přítomné př. Hrudka o jednáních Českého sdružení.
Nedošlo ke zrušení hostování mezi OS. Bude nutné zajistit nový výpočetní
program. Z důvodu nového Občanského zákoníku, musí být vypracovány
nové stanovy Českomoravského svazu a to na podzim r. 2015 a změny
musí být zapracovány do června r. 2016, poté bude vše zpoplatněno.
Ad 6.) Usnesení: Výborová schůze:
Bere na vědomí:
1) Zprávu předsedy
2) Zprávu pokladníka
Schvaluje:
1) Vyplacení příspěvků 3.000 Kč ZO Strakonice (2x úmrtí,1x ukončení činnosti)
2) Koupi monitorovacího zařízení – minikamerka do 2.000 Kč
3) Odměny řidičů – 2.000 Kč
4) Návrh zachování ceny boxů z r. 2014 – 4.000 Kč
5) Návrh nového startéra – př. Čipera Michal
6) Oficiální zavedení webových stránek od př. Hradila
7) Start holoubat nejdříve v 8.00 hodin
8) Zachování sezony holoubat z r. 2014
9) Do ZO Strakonice proběhne vrácení dřevěných košů
10) Konference delegátů bude 7. 3. 2015 v 15.00 hod. v Tálíně.
Ukládá:
1) Všem ZO nahlásit do 13. 2. 2015 počty holubů na DT výcvikáři př. Vítovcovi.
2)
Termíny zaplacení: Čl. příspěvky a I.Z.: - 28.2 2015
Krouž. a gumičky : - 31.3. 2015
Boxy:
- 30.4. 2015
Ad 7.) Závěrem předseda př. Pítra V. poděkoval všem přítomným za aktivní účast.

Zapsal:
Ing. Stanislav Hodina
tajemník OS

