Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů
Pracovní postup pro tvorbu Oblastních spolků v souladu s § 17 Stanov.
1. Podmínky přestupu místních spolků
2. Místní spolky bez začlenění do OS
3. Vznik Oblastního spolku (dále OS)
4. Potřebná dokumentace k zahájení řízení
5. Postup jednání prezídia Svazu
1. Podmínky přestupu místních spolků
a)

Místní spolky (dále MS) mají právo na sebeurčení, tj. začlenění do oblastního sdružení při
dodržení přestupního limitu dle § 21 Stanov.

b)

O schválení přestupu na členské schůzi MS musí rozhodnout dvou třetinová většina
všech členů spolku v souladu s článkem 5 odst. 3 Jednacího řádu svazu.

c)

Zápis z členské schůze MS spolu s prezenční listinou musí být předložen stávajícímu OS
před zahájením jednání o vyrovnání závazků.

d)

Přestupu místního spolku mezi OS a ukončení činnosti ve stávajícím OS dle § 21 Stanov
musí předcházet vyrovnání finančních a hmotných závazků ke stávajícímu OS a vydání
písemného souhlasu se vstupem přijímajícího OS.

e)

O přijetí přestupující MS do oblastního spolku má právo rozhodnout výhradně konference
přijímajícího OS.

f)

Místní spolek vystupující z OS nemá nárok na podíl na majetku stávajícího oblastního
spolku.

g)

Přijímající OS má právo členům přijímaného MS stanovit vstupní poplatek.

2. Místní spolek bez začlenění do OS
a)

Místní spolek Svazu musí být, v souladu se strukturou Svazu specifikovanou Stanovami
svazu, začleněn do Oblastního spolku.

b)

Pokud dojde, při nedodržení postupu specifikovaném v bodě 1 tohoto Pracovního
postupu, ke vzniku nezačleněného MS, je tato situace důvodem k zahájení disciplinárního
řízení s odpovědnými funkcionáři Svazu. Disciplinárním orgánem je v tomto případě Řídící
výbor zemského spolku.

c)

Řídící výbor zemského spolku je v tomto případě, v souladu s § 15 odst. 4 Stanov svazu,
povinen začlenit neodkladně takový MS do oblastního spolku.

3. Vznik Oblastního spolku
a)

Dobrovolné sdružování místních spolků Svazu je základní podmínkou vzniku Oblastního
spolku.

b)

V souladu s ustanoveními v § 11 a 17 Stanov svazu je schválení vzniku OS ve výhradní
pravomoci Prezídia svazu.

4. Potřebná dokumentace k zahájení řízení
a)

Žádost o schválení vzniku oblastního spolku musí být zaslána tajemníkovi svazu a ŘV
příslušného zemského spolku nejpozději do 10. října.

b)

Žádost, která musí obsahovat zásadní důvody vedoucí ke vzniku nového OS, předloží
místní spolky jednotnou, podepsanou předsedy všech navrhujících MS.

c)

K žádosti podané místními spolky musí být doloženy tyto dokumenty:
- Zápisy z členských schůzí MS podepsané výbory MS. Rozhodnutí o začlenění
do nového OS musí být schváleno dvou třetinovou většinou všech členů MS.
- Přílohou zápisů z členské schůze musí být aktuální soupis členů a podepsané
prezenční listiny.
- Soupis členů MS k datu podání žádosti musí obsahovat jména členů, adresy členů,
adresy holubníků (pokud nejsou shodné), GPS souřadnice a poznámku
závodící/nezávodící.
- Zápis o jednání MS s výborem stávajícího OS o vyrovnání závazků ke stávajícímu OS.
- Návrh technického a finančního zajištění nadcházející závodní sezóny.
- Vyjádření OS, ze které MS odchází, k záměru vytvoření nového OS. Pokud nebude
vyjádření OS do data jednání Prezídia dodáno, má se za to, že s odchodem souhlasí.

5. Postup jednání prezídia Svazu
a)

Prezídium svazu projedná podanou žádost na podzimním jednání do konce října.

b)

K jednání musí být přizván nejméně 14 kalendářních dnů předem pověřený zástupce MS
podávajících žádost a předseda (předsedové) stávajícího OS.

c)

Návrh na řešení – schválení / neschválení předloží příslušný Řídící výbor zemského
spolku.

d)

Prezidium posoudí účelnost vzniku nového spolku a územní celistvost navrženého OS.

e)

Základními kritérii při rozhodování prezídia musí být vždy:
- rozvoj sportovní činnosti chovatelské základny dle § 1 Stanov
- regulérnost závodní činnosti
- dlouhodobá stabilita organizační struktury Svazu a schválených celků
- podpora sportovního a společenského vyžití všech členů

f)

Rozhodnutí prezídia Svazu bude do 14 kalendářních dnů zasláno doporučeně na adresu
pověřeného zástupce MS a předsedu (předsedy) stávajícího OS.

g)

Rozhodnutí prezídia svazu je konečné a není proti němu odvolání.

Pracovní postup pro tvorbu Oblastních spolků ČMS CHPH byl schválen svazovou konferencí
dne 16. 2. 2019.
Jan Filipi
prezident svazu

