
         Zápis z oblastní konference OS CHPH Tábor 
                   konané 06.03.2010 v Sez. Ústí II :  
 
Přítomni: dle prezenční listiny – přítomno 41 členů 
 
Program: 1.Zahájení 
  2.Volba návrhové komise 
  3.Zpráva předsedy 
  4.Zpráva pokladníka 
  5.Zpráva výcvikáře a vyhodnocení sezony r.2009 
  6.Zpráva revizní komise 
  7.Návrh závodní sezony na rok 2010 
  8.Návrh rozpočtu na rok 2010 
  9.Přestávka 
           10.Diskuse  
           11.Návrh na usnesení 
           12.Závěr  
   

1. Členskou schůzi zahájil a řídil předseda př.Fuka v 10.15 hod. Přivítal všechny přítomné a  
seznámil je s programem členské schůze, který byl bez připomínek odhlasován. 

 
2. Volba návrhové komise. Př.Fuka představil členy návrhové komise – př.Fraita, Menšíka a 

Machoňe. Ti byli vzápětí jednohlasně zvoleni,aby na konferenci pracovali v návrhové 
komisi. 

 
3.Zpráva předsedy OS. Zprávu přednesl předseda OS př. Fuka Jaroslav.Krátce zhodnotil 

práci výboru OS v r.2009,  kdy od výroční členské schůze se konali 2 výborové schůze  a 
2 konference – z toho jedna byla mimořádná volební, na které se ale nepodařilo zvolit 
nový výbor, poněvadž se přihlásili pouze dva kandidáti a z toho jeden před konferencí 
odstoupil. Dále př.Fuka upozornil, že tento rok je rokem volebním v celém ČMS CHPH 
od ZO až po prezidium. Zaevidováno máme letos v OS Tábor 96 členů  z toho 2 mladistvé 
do 18 let. V letošním roce naše OS mění směr závodů a to na „západ“ po dálnici A6 
v Německu.Kladně se vyjádřil k účasti chovatelů i holubů na oblastní výstavě v Táboře, 
kterou v loňském roce dobře připravilo ZS Tábor.Zpráva předsedy je součástí tohoto 
zápisu a je založena v korespondenci u jednatele OS. 

 
4. Zpráva pokladníka. Zprávu přednesl př.Sedlák. Seznámil konferenci se všemi příjmy a 

výdaji v r.2009.Celkem příjmy byly 430 979,49 Kč a výdaje 346 792,-Kč. Zůstatek činí 
84 87,49 Kč.Co se týče placení faktur a plateb od základních organizací vše proběhlo včas 
a nebyl s tím žádný problém.Zpráva je přiložena jako příloha k tomuto zápisu.  

 
5.Zpráva vycvikáře  přednesl př.Šindelář Josef, který ve své zprávě na úvod uvedl, že se 

jednalo o těžkou sezonu, kdy nepřálo počasí  tak jak jsme si všichni představovali a pak 
z toho vznikaly různé fámy a pomluvy, což je velice špatné. Jinak sezona organizačně 
proběhla bez problémů, za což poděkoval přepravci p.Kálavskému a výpočtáři p.Pergerovi 
ml.Také jeho zpráva je součástá tohoto zápisu.Poté spolu s předsedou př.Fukou předali 
vítězům soutěží a závodů v sezoně r.2009 poháry. 



6.Zprávu revizní komise přednesl  př.Kotalík, seznámil konferenci s revizí vedení účtu a 
pokladny.Při kontrole vedení pokladny nebyli zjištěny žádné nedostatky, za což patří 
poděkování př.Sedlákovi.Zpráva je přiložena jako příloha k tomuto zápisu.  

 
7.Návrh rozpočtu na rok 2010. Návrh přednesl pokladník OS př.Sedlák Při ceně boxu  

5300,-Kč a objednaných 53,5 ks boxů, bude plánovaný příjem 283 550,-Kč. Za prodej 
volných boxů  příjem 10 000,- Kč. Předpokládané výdaje jsou 308 000,-Kč. To znamená, 
že rozpočet je plánovaný jako ztrátový tj.14 450,-Kč.  

 
 Na letošní rok se stanovují platby takto: 

- cena boxu               5 300,-Kč 
- členské příspěvky     100,-Kč / mladší 18 let neplatí / 
- IZ CHPH „Poštovní holub“   160,-Kč  
- rodový kroužek      3,50 Kč 
- závodní gumička                 0,90 Kč   
- cena holuba na dlouhý závod  15,00 Kč - Aachen  
- cena holuba na dlouhý závod  17,00 Kč - Brusel, 
- cena holuba na dlouhý závod  18,00 Kč - Oostende      

    
 Uvedené platby za jednotlivé organizace je nutné zaplatit pokladníkovi OS p.Sedlákovi 
nejpozději do 15.4.2010 
       

8. Návrh závodní sezóny na r.2010. Návrh přednesl výcvikář př.Šindelář tak,  jak byl 
připraven na výboru OS. K tomuto návrhu proběhla krátká diskuze, při  které došlo 
k jedné navrhované změně, ale ta neprošla hlasováním, takže byl většinovým 
poměrem hlasů odhlasován  původní návrh sezony.Závodní plán je přiložen jako 
příloha k tomuto zápisu.  

 
9. Přestávka – v přestávce byl proveden test „Znalosti funkcionářů  ZS“ se všemi 

vedoucími zasazovacích středisek nebo jejich zástupci. Testu se zúčastnili tito členové 
OS – za ZS Řepeč – př.Herout, za ZS Tábor – př.Pudivítr,za ZS Radenín – př.Frait, za 
ZO Milevsko – př.Kotalík, ZO Soběslav – př.Svatek, ZO Pelhřimov – př.Čurda, ZO 
Humpolec – př.Menšík. Z výboru  OS Tábor se zúčastnili př.Fuka,Šindelář Josef a 
Perger.    

   
10. Diskuze: 

- Kroužky a gumičky na r.2011 nahlásit jednateli př.Pergerovi do 15.4.2010 
-  zbývající neprodané boxy budou prodávány jednotlivě dle zájmu za 300,-Kč na 

závod u př.Šindeláře Josefa 
- Př.Hořejší Fr. Seznámil konferenci, že bude mít letos opět na svém holubníku  

testovací stanici na holoubata  - chovatelé mají možnost umístnit na ni dvě holoubata 
za 200,-Kč / kus.Příjem holoubat do testovací stanice je od 19.5.10  – do konce 
května 2010     

- SMS o startu závodů bude letos posílat p.Řezáč Petr, cena 40,-Kč 
-  Výsledky mailem bude zasílat výpočtář p.Perger cena 60,-Kč 
- Časový harmonogram svozu bude předán na další výborové schůzi společně 

s propozicemi na závodní sezonu v r.2010 
- – př.Šindelář Josef upozornil na nutnost provádění kontrol v r.2010 – musí jich být 

v OS -10x 



- Na konci diskuze proběhlo samostatné hlasování delegátů  ke každému bodu 
zvlášť hlasovacími lístky : 

- Ke zprávě předsedy 
- K návrhu rozpočtu na r.2010 
- K závodnímu plánu na r.2010 
- Ke směru svozu holubů na závody, začínat se bude v Milevsku 
- Všechny tyto body byly delegáty konference odhlasovány.  
 

11. Návrh na usnesení.Předseda návrhové komise př.Frait  přečetl usnesení z konference, 
které bylo odhlasováno.Zápis s usnesením je součástí tohoto zápisu. 

 
12.  Závěr.Schůzi ukončil ve 14.30 hod.př.Fuka, popřál všem přítomným hodně zdraví 

v r.2010 a hodně holubářských úspěchů.  
 
 
 
 
V Táboře 15.03.2010                    zapsal  Perger Jiří 
                   Jednatel OS 
 
 
Přílohy: Zápis s usnesením z členské schůze 
   Závodní plány na r.2010 starých a holoubat 
   Zpráva předsedy  
   Zpráva pokladníka 
   Zpráva předsedy KRK 
   Zpráva výcvikáře   
    
     


