Zápis
ZK č. 2/2016
Z podzimní Zemské konference Moravskoslezského spolku chovatelů poštovních holubů konané dne
25.11.2016 v 17.00 hod. v Olomouci, hotel „Hesperia“.
Přítomni:

předsedové nebo zástupci všech 15ti OS + členové ŘV a RK (viz prezenční listina)

Konferenci zahájil předseda MSS CHPH RSDr. Zdeněk Uherek a přednesl následující program, který
byl konferencí jednohlasně schválen:
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Volba návrhové a volební komise
Úvodní slovo předsedy MSSCHPH
Zpráva mandátové komise, organizace voleb
Zpráva pokladníka MSS
Informace výcvikáře MSS
Zpráva předsedy revizní komise MSS
Zhodnocení kontrolní činnosti v roce 2016
Návrh zemských soutěží a závodů v roce 2017
Návrhy na změny svazových dokumentů
Návrh na udělení čestného členství
Volby a oznámení výsledků voleb předsedy MSS, členů ŘV MSS, členů RK
MSS a předsedy RK na období 2017-2019. Návrh kandidátů na prezidenta
ČMSCHPH a členů prezidia ČMSCHPH
Diskuse - návrhy delegátů
Návrh usnesení Zemské konference
Závěr konference

1. Volba návrhové komise a volební komise
- Do návrhové komise pro zpracování usnesení ZK byli navrženi a schváleni delegáti:
Dagmar Bortlová, Ing. Robert Halfar a Ing. Oldřich Planka
- Do volební komise byli navrženi a schváleni delegáti: MVDr. Martin Polášek, Ing. Karel Vašíček
a Vladislav Lyžbicki. Předsedou volební komise byl zvolen MVDr. Martin Polášek

2. Úvodní slovo předsedy MSS
Předseda MSS RSDr. Zdeněk Uherek se ve svém úvodním slově zaměřil na zhodnocení práce ŘV
v celém volebním období. Zhodnotil vše, co se za dobu svého funkčního období ŘV povedlo, ale i
nepovedlo. Dále poděkoval všem členům ŘV MSS a RK MSS za práci, kterou ve funkcích
vykonávali. Konstatoval, že odstupující ŘV pracoval intenzivně a vždy v souladu s našimi řády a
předpisy. Vyslovil přání, aby nový ŘV MSS navázal na práci stávajícího výboru, aby naplnil
očekávání voličů, a aby měl na svou práci na schůzích dostatečný prostor a nemusel řešit množící
se osobní konflikty v některých OS, kterými se musel často zabývat současný ŘV. Dr. Uherek
vyslovil přání, aby nově zvolení funkcionáři pracovali vždy ku prospěchu poštovního holubářství a
nepodléhali tlakům k prosazování účelových návrhů, které vedou vždy ke zvýhodnění jednotlivce.
Dále jmenovitě poděkoval za dlouholetou práci těm členům ŘV MSS, kteří již nekandidují. Toto
poděkování mířilo na pokladníka MSS Ing. Václava Švece za precizní a spolehlivé vedení financí a
na tajemníka MSS MVDr. Martina Poláška, který vždy s objektivitou, mimo precizní práce na
organizačních záležitostech, zabezpečoval zápisy ze všech jednání.
Dr. Uherek se zamyslel i nad budoucností nejen v MSS. Budoucností se bude zabývat již nově
zvolený výbor, ale zdůraznil, že Morava by měla zůstat kompaktním celkem, kterým vždy byla a je
i v současné době. Na závěr svého slova požádal místopředsedu Ing. Novotného, aby dále řídil
konferenci on.
Ing. Novotný doplnil úvodní slovo předsedy tím, že jménem všech členů ŘV MSS a RK MSS
poděkoval odcházejícímu předsedovi MSS Dr. Uherkovi za celé roky, kdy byl předsedou MSS a
které věnoval práci nejen v ŘV MSS. Dr. Uherek jako velká osobnost byl na jednáních výboru vždy
stmelujícím prvkem a svou práci vykonával svědomitě, precizně a daleko nad rámec svých
povinností, ať už při obětavé organizaci Celostátních výstav pořádaných MSS, nebo při organizaci
zemských závodů. K poděkování za tuto práci se následně připojili všichni delegáti konference.

3. Zpráva mandátové komise, organizace voleb
- Dr. Polášek seznámil účastníky, že je přítomno všech 15 zástupců OS, kteří mají dle členské
základny svých OS celkem 46 hlasů dle klíče 1:50 = 1 hlas. Nadpoloviční většina je 24 hlasů.

- Martin Polášek dále seznámil přítomné se způsobem voleb dle platných stanov ČMS CHPH a
představil jednotlivé kandidáty na předsedu MSS, ŘV MSS a RK MSS. Pro volby mají zástupci
dohromady k dispozici 44 hlasů, protože se nemohou započítat hlasy členů do 18 ti let.
- Volby proběhnou ve třech kolech, kdy v prvním kole bude volen předseda MSS, ve druhém kole
členové ŘV MSS a ve třetím kole členové RK MSS.
- Na návrh volební komise rozhodla zemská konference, že volby budou tajné. (35 pro, 11 zdržel, 0
proti)

4. Zpráva pokladníka MSS
-

Zprávu přednesl pokladník MSS Ing. Václav Švec.
Konference zprávu jednohlasně schválila a její kompletní znění je přílohou tohoto zápisu.

5. Informace výcvikáře MSS
-

-

-

Výcvikář MSS Ing. Novotný rozdal předsedům protokoly o vypuštění a upozornil na chyby, které se
v nich vyskytují. Zejména jde o přesné zadání informací z těchto protokolů do závodních výsledků
a dále včasné a správné odesílání protokolů z místa startu. Zásadní závady v regulérnosti zjištěny
nebyly.
Ing. Novotný také zhodnotil zemské závody v roce 2016. Závod Krajková K.M. byl ovlivněn
nepřízní počasí na startu, ale výsledek závodu byl dobrý. Závod Knokke byl z hlediska průběhu
výborný a ukázal nám po dlouhé době vlídnou tvář. Závod Bad Bentheim byl stejně jako předešlý
rok závodem nepovedeným, kdy zejména díky extrémnímu počasí byly výsledky diametrálně
odlišné a směrem od severu na jih i s celkem výraznými ztrátami.
Také zhodnotil Zemské soutěže a poblahopřál vítězům jednotlivých soutěží.

6. Zpráva předsedy RK MSS
Zprávu přednesl předseda RK MSS František Zeman a její kompletní znění je přílohou tohoto
zápisu. Zprávu konference schválila jednohlasně.

7. Zhodnocení kontrolní činnosti v roce 2016
-

-

Zhodnocení provedl MVDr. Martin Polášek. Konstatoval, že v roce 2016 bylo na Moravě
provedeno v rámci OS celkem 226 kontrol, z toho 18 kontrol mezioblastních. Seznámil konferenci,
že všechny OS splnily nařízení o provedení předepsaného počtu oblastních a nadoblastních
kontrol. Zdůraznil ale, že se stále v kontrolních protokolech objevují nedostatky, které byly řešeny
na předešlých konferencích. Zejména jde o nedostatečné vyplnění protokolů a u některých OS
nedodržování nařízení konference, že kontroly mají být cílené zejména na práci v zasazovacích
střediscích.
Ing. Novotný doplnil informaci o nutnost provádění zápisů z těchto kontrol poctivě, protože není
možné, aby žádná z kontrol v ZS nezjistila ani ty nejmenší nedostatky v průběhu nasazování a
vyhodnocování výsledků.
Dr. Polášek dále konstatoval, že nebyl splněn úkol ŘV o profesionálních kontrolách, které v
letošním roce z důvodu absence profesionálních kontrolorů neproběhly. Byly také podány
informace o průběhu dopingových kontrol v MSS, které vykonal MVDr. Polášek s Ing. Novotným.
Podrobné informace jsou uvedeny v časopise Poštovní holub. Závěrem zdůraznil, že je pro příští
rok nutné, aby jednotlivé OS navrhly do jarní konference kandidáty na profesionální i dopingové
kontrolory.

8. Návrh zemských soutěží a závodů MSS v roce 2017
-

-

Ing. Novotný v úvodu informoval o chystané změně v Olympijské kategorii E, kde se nově budou
započítávat závody se vzdáleností nad 800 km a o úpravám všech kategorií v souvislosti s +- 5%
tolerancí vzdáleností.
Ing. Novotný poté přednesl návrh propozic závodů 2017. ŘV MSS navrhuje zachování stávajícího
systému MMDT, kdy 2 závody jsou celomoravské a 2 závody pásmové. Závod Krajková KM
navrhuje ŘV i nadále v nezměněné podobě. Termíny závodů jsou následující:
11.6. ZZ Krajková-Katowický memoriál, 17.6. pásmový závod č.1, 1.7. ZZ č.1, 15.7. pásmový
závod č.2, 29.7. ZZ č. 2
Konference tento návrh odsouhlasila. Hlasování: pro 34 / proti 12 / zdržel 0
Ing. Novotný dále informoval o předběžné dohodě středoevropských států Polska, České rep.,
Slovenska a Maďarska o uspořádání společného mezinárodního závodu Brusel v termínu našeho
ZZ Knokke 29.7., s účastí chovatelů, jejichž nejkratší vzdálenost je 800 km na holubník, a
seznámil konferenci s propozicemi a oceněním tohoto závodu.
Po diskusi mezi delegáty bylo jednohlasně odsouhlaseno, že se MSS tohoto závodu
zúčastní a tento závod bude zařazen do soutěží MSS. Hlasování: pro 46 / proti 0 / zdržel 0

-

-

-

Dále dal Ing. Novotný prostor k diskusi o prvním Zemském závodu v termínu 1.7.2017 a přednesl
dvě možnosti: 1.) zachovat a přesunout na tento termín závod Knokke, nebo 2.) uspořádat jiný
zemský závod, který bude vzdálenostně +- 800 km na nejkratší vzdálenosti.
Na toto téma se rozvinula velká diskuse, kdy zejména zástupci pásma sever zdůrazňovali
vzdálenostní nevýhodu svého pásma, kdy by v případě zachování závodu Knokke absolvovali
oba dva závody se vzdáleností nad 1000 km, a proto by se tohoto závodu v případě schválení
nezúčastnili. Jako svůj návrh přednesli závod nad 800 km ze severní části Německa. Po ukončení
této diskuse vzešel ze všech návrhů a názorů kompromis v podobě závodu Eindhoven, který
splňuje podmínku 800 km a je položen severněji. Poté proběhlo hlasování o tom, že prvním
zemským závodem bude v roce 2017 Eindhoven:
pro 25 / proti 21 / zdržel 0, konference odsouhlasila jako první zemský závod Eindhoven.
Ing. Novotný dále přednesl propozice soutěží MSS v roce 2017, které jsou v nezměněné podobě
a konference tyto propozice odsouhlasila jednohlasně. (pro 46 / proti 0 / zdržel 0).
Dále vystoupil předseda OS Uničov L. Kubáček s návrhem na uspořádání společného závodu
MSS se vzdáleností 500+ km. Ing .Novotný konstatoval, že tento návrh musí být připraven a
zpracován včetně návrhů startovního místa. V současné době doporučil, aby se na tento typ
závodu vzhledem k velkému rozptylu vzdáleností domlouvala jednotlivá pásma mezi sebou.
Konference rozhodla o následujícím programu závodů MSS 2017:
-

11.6.2017
17.6.2017
1.7.2017
15.7.2017
29.7.2017

ZZ Krajková-Katowický memoriál s mezinárodní účastí
pásmový závod č. 1 s min. vzdáleností 650 km na střed pásma
ZZ Eindhoven s ranním startem
pásmový závod č. 2 s min. vzdáleností 650 km na střed pásma
ZZ Brusel s ranním startem dle počasí a s mezinárodní účastí

9. Návrhy na změny svazových dokumentů
-

-

Ing. Novotný navrhl následující změny svazových dokumentů:
a. Úprava postupu vystavení duplikátu průkazu o vlastnictví. Úprava ruší poplatek za vystavení
duplikátu (nebyl nikdy vybírán). Dále upravuje vystavení duplikátu při ztrátě průkazu
chovatelem.
návrh schválen jednohlasně
b. doplnění čl. 8, bod 3 Jednacího řádu, jehož současné znění je v rozporu s čl. 5 Jednacího
řádu:
Při přímé volbě prezidenta, nebo předsedy a při volbě orgánů svazu (prezidium, výbor) je
potřebná nadpoloviční většina hlasů.
návrh schválen jednohlasně
Ing. Švec navrhl zapracovat do Výstavního řádu možnost chovatele vystavit na celostátních
výstavách mimo kolekci OS špičkového holuba, který je do 10 místa v pořadí celostátních soutěží.
návrh schválen jednohlasně

10. Návrh na udělení čestného členství
-

MSS CHPH navrhuje na udělení čestného členství ČMSCHPH pana Antonína Kavana z MS
Štramberk, OS Beskydy.
návrh schválen jednohlasně

11. Volba předsedy MSS, členů ŘV MSS, členů RK MSS a předsedy RK MSS
-

-

Volba předsedy MSS:
- Kandidátem na předsedu MSS byl svým OS navržen Aleš Truhlář, zástupci pásma sever MSS
navrhli konferenci jako druhého kandidáta Ing. Romana Randjaka
- Ve volbě bylo odevzdáno všech 15 platných hlasovacích lístků s celkovým počtem 44 hlasů,
výsledek hlasování byl 22 hlasů pro Aleše Truhláře a 22 hlasů pro Ing. Romana Randjaka.
Volební komise konstatovala, že v prvním kole volby předsedy nebyl zvolen žádný kandidát.
Byla vyhlášena krátká přestávka, ve které komise připravila druhé kolo voleb předsedy MSS.
Po přestávce vystoupil kandidát Aleš Truhlář a seznámil konferenci s tím, že po dohodě a z
důvodu hladkého průběhu voleb od své kandidatury na předsedu ustupuje, a požádal
konferenci o podporu pro Ing. Randjaka.
- Ve druhém kole voleb bylo odevzdáno všech 15 hlasovacích lístků, z nichž bylo 13 platných s
celkovým počtem 37 hlasů.
Volební komise konstatovala, že Ing. Roman Randjak obdržel všech 37 platných hlasů a
byl zvolen předsedou MSS na volební období 2017-2019.
Volba členů ŘV MSS:
- Do ŘV MSS byli navrženi následující kandidáti:

-

-

-

-

Ing. Oldřich Planka, Marek Skrbek, Dagmar Bortlová, Ing. Jaroslav Novotný, Miroslav Uherek,
Aleš Truhlář, Zdeněk Jochman a Lubomír Kubáček.
- Před volbou vystoupili Ing. Oldřich Planka a Lubomír Kubáček a oznámili konferenci, že od
kandidatury odstupují.
- Volební komise konstatovala, že bylo odevzdáno všech 15 platných hlasovacích lístků s
celkovým počtem 44 hlasů a do ŘV MSS pro období 2017-2019 byli zvoleni:
Ing. Jaroslav Novotný
(44 hlasů)
Marek Skrbek
(42 hlasů)
Dagmar Bortlová
(44 hlasů)
Aleš Truhlář
(40 hlasů)
Miroslav Uherek
(44 hlasů)
Zdeněk Jochman
(37 hlasů)
- Volba RK MSS:
- Kandidáty do RK MSS byli: František Zeman, Lubomír Becha, František Strachota
- Bylo odevzdáno všech 15 platných hlasovacích lístků s celkovým počtem 44 hlasů a do
RK MSS pro období 2017-2019 byli zvoleni:
František Zeman
(44 hlasů)
Lubomír Becha
(44 hlasů)
František Strachota (44 hlasů)
Volba předsedy RK MSS:
Volební komise navrhla, aby kandidátem na předsedu RK MSS byl František Zeman, a aby volba
proběhla aklamací. Zemská konference zvolila za předsedu RK MSS Františka Zemana a to
jednohlasně.
Volba zástupců do prezidia ČMSCHPH:
Zemská konference jednohlasně odsouhlasila, že 5 členů, kandidátů MSS zastupujících MSS
CHPH v prezidiu ČMSCHPH budou: Ing. Roman Randjak, Dagmar Bortlová, Miroslav Uherek,
Marek Skrbek a Aleš Truhlář. Náhradník: Zdeněk Jochman
Volba kandidátů do URK:
Zemská konference jednohlasně schválila jako kandidáty do ÚRK ČMSCHPH Františka Zemana
a Lubomíra Bechu a jako náhradníka Františka Strachotu.
Aleš Truhlář dále vystoupil s tím, že by z této konference měl vzejít kandidát i na prezidenta
ČMSCHPH a navrhl Ing. Novotného. Konference se poté vyslovila, aby kandidátem MSS na
prezidenta svazu byl Ing. Jaroslav Novotný, a tuto kandidaturu bude podporovat. Konference ústy
svých delegátů požádala stávajícího prezidenta Ing. Jaroslava Novotného, aby přehodnotil své
dřívější rozhodnutí, a přijal kandidaturu i na další volební období. K této žádosti se připojili i
členové ŘVMSS a RK MSS a zemská konference schválila kandidáta na prezidenta
ČMSCHPH Ing. Jaroslava Novotného.
Ing. Novotný poděkoval za vyslovenou důvěru, ale definitivní rozhodnutí o tom, zda kandidaturu
přijme či nikoli, sdělí během jednání prezídia při přípravě svazové konference.
Ing. Vašíček za volební komisi vypracoval podrobný zápis z průběhu voleb, který je signovaný
všemi členy volební komise a spolu s volebními lístky je uložen v archivu MSSCHPH.

12. Diskuse - návrhy delegátů
-

Ing. Novotný představil přítomným delegátům moravské holuby, kteří jsou kandidáty na
reprezentaci ČMS na Olympiádě v Bruselu. Vyzval, aby předsedové nahlásili, zda jsou tito holubi k
dispozici pro Olympiádu.
Ing. Novotný informoval o průběhu registrace spolků dle nového OZ a ještě jednou vysvětlil
důležité body při registraci.
Ing. Novotný informoval o chystané fůzi OS Hodonín a OS J. Morava v jeden OS.
Ing. Novotný informoval, že školení posuzovatelů na Slovensku se zúčastní Miroslav Uherek a
Jaroslav Kadlček. Dr. Uherek doplnil informaci, že mezinárodním školitelem je p. Lubomír Valíček
ze Slovenska.
Ing. Novotný informoval o nutnosti změny názvu MSS v rejstříku dle znění stanov na:
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů - Moravskoslezský spolek, z.s.
RSDr. Uherek informoval o nerespektování usnesení prezidia ze strany ČSCHPH v souvislosti s
vystavováním kategorie standard bez limitu a zdůraznil, že MSSCHPH vždy závěry z usnesení
respektovala.

13. Návrh usnesení
-

Návrh přednesla za návrhovou komisi paní Dagmar Bortlová, usnesení bylo jednohlasně
schváleno a je přílohou tohoto zápisu.

V Olomouci dne 25.11.2016
Zapsal: MVDr. Martin Polášek

RSDr.Zdeněk Uherek
předseda MSS CHPH

Přílohy:

1.)Usnesení
2.)Zpráva pokladníka
3.)Zpráva předsedy RK
4.)Tabulka hlasování
--- příloha č.1 ---

U S N E S E N Í z podzimní zemské konference MSS CHPH konané 25.11.2016 v Olomouci
Zemská konference schvaluje:
- volební komisi ve složení: MVDr. Martin Polášek, Ing. Karel Vašíček, Vladislav Lyžbicki
- návrhovou komisi ve složení: Dagmar Bortlová, Ing. Robert Halfar, Ing. Oldřich Planka
- zprávu pokladníka o stavu finančních prostředků k 15.11.2016
- zprávu předsedy revizní komise
- propozice zemských soutěží a Zemské závody MSS 2017
11.6. 2017 ZZ Krajková - Katovický memoriál
1.7. 2017 ZZ Eindhoven
29.7. 2017 ZZ Brusel inter.
- návrh změn svazových dokumentů podrobně popsaných v zápise
- návrh na udělení čestného členství v ČMS CHPH pro Antonína Kavana, OS Beskydy
Zemská konference zvolila na funkční období 2017 – 2019:
- předsedou MSS CHPH Ing. Romana Randjáka
- šestičlenný řídící výbor MSS CHPH:
Dagmar Bortlová
Ing. Jaroslav Novotný
Marek Skrbek
Aleš Truhlář
Miroslav Uherek
Zdeněk Jochman

pět členů ŘV MSS do Prezidia svazu
Ing. Roman Randják
Dagmar Bortlová
Marek Skrbek
Aleš Truhlář
Miroslav Uherek
náhradník Zdeněk Jochman

- předsedou revizní komise MSS CHPH Františka Zemana
- dva členy revizní komise MSS CHPH
Lubomír Becha
František Strachota

dva členy Ústřední revizní komise
František Zeman
Lubomír Becha
náhradník František Strachota

- kandidátem MSS CHPH na prezidenta svazu Ing. Jaroslava Novotného
Zemská konference bere na vědomí:
- úvodní slovo předsedy MSS CHPH
- informaci výcvikáře MSS CHPH
- zprávu o kontrolní činnosti OS CHPH v roce 2016
Zemská konference ukládá:
- ověřit, zda žijí holubi, kteří jsou kandidáty do kolekce ČR na Olympiádu do Bruselu a nahlásit
zjištěné skutečnosti Ing. Jaroslavu Novotnému
- předsedům OS, navrhnout vhodné kandidáty na profesionální + dopingové kontrolory

Návrhová komise: Dagmar Bortlová, Ing. Robert Halfar, Ing. Oldřich Planka

--- příloha č.2 ---

Zpráva o stavu finančních prostředků MSS CHPH k 15.11.2016
skutečnost
Počáteční stav k 1.1. 2016
Běžný účet u ČSOB
185 809,- Kč
Spořící účet u ČSOB
374 456,- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
560 265,- Kč
PŘÍJMY
Rodové kroužky 2017
124 560,- Kč
Internetová dražba holoubat – ocenění MSS 2016
55 000,- Kč
Vyúčtování CV Hluk - doplatek
6 900,- Kč
Neprovedené kontroly – pokuta OS J.Morava
2 000,- Kč
Úrok účtu
235,- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
188 695,- Kč
VÝDAJE
Ocenění závodů a soutěží sezóny 2016 – poháry, diplomy
19 908,- Kč
Finanční ocenění závodů a soutěží sezóna 2016
148 000,- Kč
Cestovné ŘV, RK
12 548,- Kč
Schůze ŘV, RK a ZK – pronájem, občerstvení
18 234,- Kč
Doplatky za přepravu holubů na ZZ
13 568,- Kč
Poštovné, telefon, internet
5 047,- Kč
Poplatky za vedení účtu
1 315,- Kč
Poplatek za internet. dražbu, čestné vstupenky pro dárce holoubat
3 200,- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
221 820,- Kč
Konečný stav k 15.11. 2016
Běžný účet u ČSOB
152 595,- Kč
Spořící účet u ČSOB
374 545,- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
527 140,- Kč

15.11. 2016

Zpracoval Ing. Václav Švec
pokladník MSS CHPH

--- příloha č.3 ---

Zpráva Revizní komise o kontrole pokladní knihy a pokladních dokladů MSS
CHPH

RK MSS, ve složení František Zeman a Luboš Becha, omluven Jiří Zvoníček pro nemoc, provedla dne
19.11.2016 v Troubsku revizi o hospodaření MSS
Tuto revizi provedla RK na požádání ŘV MSS, protože pokladníkovi i členům RK končí volební období.
K dnešnímu dni 19.11.2016 byl členy RK MSS zjištěn stav financí následovně:
Na běžném účtu 152.595,- Kč
Na spořícím účtu 374.545,- Kč
Celkem na účtu u ČSOB částka 527.140,- Kč
Pokladník MSS CHPH Ing. Václav Švec předložil RK MSS zprávu o hospodaření MSS CHPH za rok 2016.
Pan Ing. Václav Švec jako pokladník zaslouží poděkování za bezchybné vedení pokladní agendy. Na tom se
shodla RK MSS jednohlasně.

Za RK MSS
Předseda František Zeman

Troubsko 19.11.2016

--- příloha č.4 ---

HLASOVÁNÍ - KONFERENCE MSS 25.11.2016 - HESPERIA
OS

hlasování
o:

mand.a vol.kom.
proti

propozice závodů
MSS

pro

pro

proti

zdržel

*

Brno

2

*

*

HanáOlomouc

4

*

*

Hlučín

3

*

*

Hodonín

3

*

*

*

*

J.Morava

2

*

*

*

*

*

*

KarvináOstrava

3

*

*

*

*

*

*

*

*

Opava

2

*

*

*

*

*

*

*

*

Třinec

2

*

*

*

*

*

*

*

*

Uničov

4

*

*

*

*

*

*

*

*

U.Hradiště

5

*

*

*

*

*

*

*

*

Valašsko

3

*

*

*

*

*

*

*

*

Vysočina

4

*

*

*

*

*

*

*

*

Zlín

4

*

*

*

*

*

*

*

*

Znojmo

2

*

*

*

*

*

*

*

*

CELKEM

46

46

*
*

0

0

34

12

0

zdržel

pro

proti

zdržel

pro

proti

zdržel

pro

proti

usnesení

*

*

proti

tajné volby

3

*

pro

propozice soutěží

Beskyd

46

zdržel

1.ZZ Eindhoven

pro

0

proti

2.ZZ inter Brusel

mandáty

0

zdržel

zpráva pokl. a RK

zdržel

pro

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

46

*

0

0

25

21

0

46

*

0

0

35

0

11

proti

zdržel

0

0

*

46

