Zápis z Volební konference Oblastního spolku CHPH Tábor konané
dne 27.10.2016 od 18.00 hod. v restauraci PETACAR v Táboře.

Přílohou je prezenční listina přítomných členů OS Tábor
P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.

Přivítání členů
Zvolení Volební komise pro navržení nového výboru OS CHPH Tábor
pro funkční období 2017 - 2019
Diskuze-náměty
Závěr

Bod 1. Přítomné členy přivítal předseda OS CHPH Tábor p. Josef Čurda.
Seznámil přítomné s programem volební konference-tj. bude zvolena Volební
komise- předseda komise + 2 členové. Po zvolení této komise tato komise soustředí
jednotlivé návrhy členů do nového výboru a komise poté řídí celý průběh voleb. Poté
proběhne diskuze a náměty. Závěr konference opět zakončí volební komise. Pan
předseda J. Čurda požádal přítomné o odsouhlasení výše uvedeného programu.
Program přítomným členstvem jednohlasně schválen. Přítomnými členy byli
navrženi: Předseda volební komise-pan Cibulka Miroslav, členové komise pan Josef
Novák a pan František Mareš.
Bod 2. Předseda volební komise pan Cibulka M. poděkoval jménem svým a
svých kolegů za projevenou důvěru a přistoupil k prezentaci navrhovaných kandidátů
od jednotlivých Místních spolků CHPH v rámci OS Tábor.
Místní spolek CHPH Tábor: navrhovaní: Jaroslav Rytíř, Stanislav Sedlák, Bohuslav
Řezáč, Josef Vozábal
Místní spolek CHPH Pelhřimov: navrhovaní: Josef Čurda, Miloš Křepelka
Místní spolek CHPH Humpolec: navrhovaný: Jiří Fikar
Místní spolek CHPH Milevsko: písemně oznámili, že o funkce ve výboru OS CHPH
Tábor není z jejich strany zájem!
Na základě přednesené kandidátky se přihlásili do rozpravy přítomní členové
konference. Pan Řezac B. - nechce dál kandidovat do výboru – důvod - jako bývalý
výcvikář měl velké problémy s komunikací přes PC, jelikož v objektu,kde má chov tak
není pokrytí internetem, což mu v minulosti přinášelo jako výcvikáři nemalé problémy.
Pan Pecha Oldřich - dotaz proč na kandidátce do výboru není za Místní spolek
CHPH Pelhřimov pan Josef Čihák? Odpověď - volební konference MS CHPH
Pelhřimov zvolila 2 výše uvedené členy. Pan Pražma František - doporučuji nechť
výbor zůstane v takovém složení jako v předchozím období včetně zajišťování
závodů, které dle jeho mínění proběhly v pořádku a bez problémů. Na základě
příspěvku pana Pražmy F. ještě několik přítomných členů konference vyjádřili
souhlas s tímto příspěvkem týkající se složení výboru OS Tábor včetně udržení
směru závodů severozápad jako v sezonách 2014-2016.

Volební komise přistoupila k jednotlivým představením kandidátů do nového výboru
OS CHPH Tábor:
Místopředseda OS CHPH Tábor – navržen Jaroslav Rytíř
jednohlasně schválen
Tajemník OS CHPH Tábor - navržen
Josef Vozábal jednohlasně schválen
Výcvikář OS CHPH Tábor - navržen
Jaroslav Benda jednohlasně schválen
Pokladník OS CHPH Tábor - navržen
Stanislav Sedlák jednohlasně schválen
Předseda KRK OS CHPH Tábor - navržen Josef Čurda
jednohlasně schválen
Členové KRK OS CHPH Tábor - navrženi Jiří Fikar, Ing. Zdeněk Jinda jednohlasně
schváleni
Členové výboru OS CHPH Tábor – navrženi Josef Novák, Miloš Křepelka
jednohlasně schváleni
Předseda Volební komise přítomným členům oznámil, že jediná pozice,kterou je
potřebné navrhnout a obsadit je pozice předsedy OS. Volební komise předložila
přítomným členům návrh, aby funkci předsedy vykonával Josef Čihák. Po delší
rozpravě k této pozici požádal předseda Volební komise p. Cibulka M. pana Josefa
Čiháka,aby tuto funkci na základě reakcí přítomných členů přijal. Pan Josef Čihák
souhlasil s jedním doplněním a sice bere tuto pozici nikoliv jako funkci,ale službu pro
naši OS Tábor. Předpokládá, že další volební období a hlavně závodní sezona
proběhne v linii severozápad - tj. linie Teplice, Grimma, Magdeburg. Pokud členská
základna odsouhlasí jiný směr v rámci OS Tábor, což je její nezadatelné právo,
upozornil přítomné, že bezprostředně na pozici předsedy OS abdikuje.
Bod 3. Diskuze - p. Pecha O. - připomněl, že je též potřebné doplnit kandidáta do
řídícího výboru Svazu - navrhuje p. Čiháka J. Návrh jednohlasně přijat. Dotaz z pléna
- zda s námi nadále bude závodit MS Vlašim? Odpověď p. Čiháka - mám písemné
potvrzení, že MS Vlašim pokračuje.Potvrzení podal ústně i přítomný zástupce p.
Lapáček s tím, zda mohou dostat navýšení přepravních boxů? Odpověď - pokud
budou volné kapacity jako letos tak určitě. Pan Čihák J. - upozornil všechny zástupce
MS OS Tábor, aby nejdéle do 20.12.2016 zaslali nově zvolenému tajemníku p.
Vozábalovi J. jmenovitý soupis členské základny,soupis členů pro odběr IZ, soupis
výboru jednotlivých MS v rámci OS Tábor. Doporučil členů OS v hojné míře navštívit
výstavu, která se uskuteční v Řepči 19.11.2016, která bude určitě tradičně dobře
zajištěna. Nově zvolený výbor OS bude do 30 dnů svolán na svoji výborovou schůzi.
Tajemník OS Tábor pan Vozábal J. zašle návrh nového výboru - kandidátů písemně
na pracovníka příslušného Zemského spolku - v případě OS Tábor na pana Ing. Jana
Jakubce n e j p o z d ě j i do 20.11.2016. Pan Josef Čurda - poděkoval bývalému
výboru za velmi dobrou spolupráci. Minutou ticha uctili přítomní členové konference
památku našich zesnulých chovatelů a vynikajících kamarádů pánů Jana Kotalíka a
Zdeňka Vaňka.
Bod 4. Závěr volební konference zakončil předseda Volební komise pan Cibulka M.,
konstatoval,že je osobně velmi rád z průběhu konference, novému výboru popřál
mnoho úspěchů a všem přítomným hlavně hodně zdraví. Konference byla oficiálně
ukončena ve 20.40 hodin.
Zapsal: Josef Čihák

