Zápis
č. 2/2015
z mimořádné konference Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 15. 04. 2015
v Hotelu Tři věžičky u Jihlavy.
Schůzi zahájil a vedl prezident svazu Ing. Jaroslav Novotný. Přednesl návrh programu:
1/ Schválení návrhu Stanov, Jednacího řádu, Disciplinárního řádu, Archivačního a skartačního řádu a
Výstavního řádu
2/ Projednání termínu Celostátní výstavy
3/ Postup převzetí výpočetního programu Svazem
4/ Schválení svazové kanceláře v Brně
5/ Zajištění zkušebního provozu nových www stránek svazu
6/ Různé
Návrh byl přijat ve všech bodech. Po spočítání hlasů za jednotlivá Oblastní sdružení bylo konstatováno, že
z možných 94 hlasů bylo přítomno 72 hlasů. President zkonstatoval, že schůze schopná se usnášet ve všech
bodech jednání. Jednání se nezúčastnili delegáti z OS Č. Západ, Domažlice, Haná, Pardubice, Podoubraví,
Valašsko a Východočeské.
1. V tomto bodě President podrobně rozebral všechny svazové dokumenty. Všichni účastníci na
promítaném plátně mohli sledovat a vyjadřovat se k navrhovaným změnám. Po krátkých diskusích byly
přijaty odsouhlasené varianty. Schválené znění stanov bude předáno advokátní kanceláři k dalšímu
jednání s rejstříkovým soudem.
Do odsouhlasení byl zařazen i Závodní řád a to pouze v návaznosti § 3 odst. 4 na novou legislativu.
Proběhlo hlasování k jednotlivým dokumentům a s výsledkem:
Stanovy ………………………………69 pro 3 se zdrželi
Jednací řád …………………………… 72 pro
Disciplinární řád ….………………….. 72 pro
Archivační a skartační řád …………… 72 pro
Výstavní řád …………………………. 72 pro
2. Byl schválen termín pro konání Celostátní výstavy 11.-12.12.2015
Hlasováno …………………………….64 pro 8 se zdrželo
3. O převzetí nového výpočetního programu, který bude v majetku Svazu. O této záležitosti informoval pan
Truhlář. President navrhl, aby byl zpracován manuál, který bude zaslán všem Oblastním sdružením. Byl
probrán jednotný roční poplatek za OS, který činní 500 Kč a bylo navrženo, aby tento poplatek uhradil
Svaz.
Hlasováno ……………………………….72 pro
4. President informoval o zavedení Svazové kanceláře v Brně. Vzhledem k tomu, že celá záležitost byla již
probrána a odsouhlasena a zemských konferencích bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování ……………………………….72 pro
5. Pan Filipi informoval, že převod www stránek probíhá úspěšně a po drobných úpravách bude možno ho
spustit. Na plátně presentoval všechny sekce
6. V rámci konference byla vylosována soutěž mladých chovatelů. Výherci jsou:
Erik Machů dostane holoubě od MVDr. Michala a MVDr. Michala Poláška
Josef Formánek dostane holoubě od OLYMPIA Mácha
Filip Křivánek dostane holoubě od Lubomíra Kubáčka

Zapsal:
Ing. Jiří Hlaváček

Schválil
Ing. Jaroslav Novotný

