Zápis
ZK č. 1/2015
Z jarní Zemské konference Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne
27.3.2015 v 17.00 hod v Olomouci, hotel „Hesperia“
Přítomni:

předsedové nebo zástupci OS Beskyd, Brno, Haná, Hodonín, Jižní Morava,
Karviná-Ostrava, Opava, Třinec, Uničov, Uh.Hradiště, Valašsko, Vysočina, Zlín,
Znojmo + členové ŘV a RK (viz prezenční listina)
Nepřítomen: předseda, nebo zástupce OS Hlučín
Konferenci zahájil předseda MSS CHPH RSDr. Zdeněk Uherek a dále ji řídil dle následujícího
programu:
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Volba návrhové komise, volba mandátové komise
Zpráva předsedy MSS CHPH
Zpráva pokladníka o hospodaření MSS CHPH v roce 2014
Zpráva předsedy RK MSS CHPH
Zemské závody MSS CHPH 2015 - organizace, přeprava a cena
Zemské soutěže MSS CHPH 2015 - propozice a ocenění
Návrh rozpočtu MSS CHPH na rok 2015
Kontrolní činnost v roce 2015
Organizační záležitosti a diskuse
Přijetí usnesení jarní Zemské konference MSS CHPH

1. Volba návrhové komise a mandátové komise
-

Do návrhové komise pro zpracování usnesení ZK byli navrženi a následně konferencí schváleni
delegáti: Ing. Václav Švec, Ing. Oldřich Planka a Jindřich Swaczyna.
Do mandátové komise byli navrženi a následně konferencí schváleni delegáti:
Aleš Truhlář, Jaroslav Kadlček a Pavel Kolařík
Za mandátovou komisi informoval konferenci Aleš Truhlář, že dle prezenční listiny je přítomno 14
předsedů nebo jejich zástupců, kteří mají dohromady 44 hlasů a pro schválení nadpoloviční
většinou je třeba 23 hlasů.

2. Úvodní slovo předsedy MSS
-

-

Předseda MSS RSDr. Zdeněk Uherek zhodnotil splnění úkolů z usnesení podzimní Zemské
konference.
Uvedl, že jedním ze zásadních problémů ŘV MSS bylo vyřešení situace v OS Svitavy. Zdůraznil,
že ŘV MSS musel postupovat dle platných dokumentů při zařazení zbylých ZO do příslušných OS.
Nastínil přítomným úkoly, které nás čekají v letošním roce a v letech následujících. Zejména
informoval o nutnosti úprav našich svazových dokumentů vzhledem k novému Občanskému
zákoníku.
Vyzdvihl výsledky chovatelů v MSS na mezinárodní scéně a s potěšením konstatovat, že dochází i
k zlepšení výsledků v kategorii Standard na mezinárodní úrovni.
Informoval o změnách a zdokonalení kontrolní činnosti v roce 2015, kdy budou již výrazně
využíváni profesionální kontroloři ke kontrolám špičkových chovatelů.
Dále informoval o tom, že MSS je pověřeno pořádáním Celostátní výstavy. Sdělil, že Celostátní
výstava proběhne v termínu 11.-12.prosince 2015 a informoval o již započatých přípravách. Uvedl,
že v současné době je potřebné, aby ŘV MSS co nejdříve sestavil schopný a zkušený organizační
tým, protože je důležité zabezpečit organizaci včetně společenské části a připravit Celostátní
výstavu tak, abychom navázali na úroveň Celostátních výstav pořádaných MSS v Hluku v
předcházejících letech. Přítomné také požádal, aby byla v jednotlivých OS zajištěna propagace
Celostátní výstavy s cílem zvýšení účasti chovatelů na této akci.

3. Výsledek hospodaření MSS v roce 2014
-

Zprávu přednesl pokladník MSS Ing. Václav Švec a její kompletní znění je přílohou tohoto zápisu
Výsledek hospodaření MSS za rok 2014 byl konferencí odsouhlasen.

4. Zpráva předsedy RK MSS
-

Zprávu přednesl předseda RK MSS František Zeman. Zpráva byla konferencí odsouhlasena a je v
kompletním znění přílohou tohoto zápisu.

-

Předseda MSS Dr.Uherek poděkoval RK za práci spojenou k kontrolou a dohledem nad
problematikou řešenou na schůzích ŘV MSS.

5. Zemské závody MSS 2015 - organizace, přeprava a cena
-

-

-

-

-

-

-

Ing. Jaroslav Novotný přednesl rozhodnutí ŘV o organizaci přepravy na ZZ. Upozornil, že
vzhledem k tomu, že na ZZ Bad Bentheim byla zaslána pouze jedna přihláška na přepravu, a to od
OS Haná-Olomouc, je nutné dořešit přepravu ZZ Bad Bentheim zde na konferenci.
ZZ Krajková – Katovický memoriál
- Přepravu si zajišťují jednotlivá OS samostatně
- Hlavním startérem závodu je Ing. Jaroslav Novotný
- I v letošním roce bude závod pořádán jako mezinárodní s účastí slovenských chovatelů.
ZZ Oostende
- Dle rozhodnutí ŘV MSS bude přepravu na ZZ Oostende kompletně zajišťovat OS Hodonín.
- Cena za holuba je pevně stanovena na 31,- Kč za holuba.
- Stejně jako v loňském roce bude v OS max. jedno svozové místo a ty OS, které mají nahlášen
malý počet holubů, budou sloučeny do jiných OS. Těmto OS bude hrazena přeprava holubů do
určeného svozového místa v ceně 4,-Kč/km. Svozový plán, včetně plánu krmení a napájení
vypracuje přepravce a v dostatečném předstihu jej zašle na příslušná OS.
- Hlavním startérem závodu je Ing. Jaroslav Novotný
- Závod je deklarován s ranním startem.
- Hlášení prvních doletěných holubů bude provedeno do 30ti minut od doletu na koordinátory
pásem, kteří je do 1 hodiny přenesou na Ing. Novotného. Za kontrolu doletu prvních holubů
zodpovídají OS !
- Hlasováním konference odsouhlasila přepravu a cenu za holuba na ZZ Oostende.
Výsledek hlasování: Pro 41 / Proti 0 / Zdržel 3
ZZ Bad Bentheim
- Z rozhodnutí konference budou přepravu na ZZ B.Bentheim zajišťovat 3 přepravci:
OS Haná-Olomouc, OS Uh.Hradiště a OS Znojmo.
Pásmo Sever a OS Uničov a Haná přepraví OS Haná-Olomouc
Pásmo Jih a OS Zlín přepraví OS Uherské Hradiště
Pásmo Západ přepraví OS Znojmo
- Cena za holuba je pevně stanovena na 28,- Kč/holub pro všechny přepravce.
- Svozové plány vypracují přepravci a v dostatečném předstihu společně s plánem krmení a
napájení je zašlou na předsedy jednotlivých OS.
- Hlavním startérem je Ing. Jaroslav Novotný
- Hlášení prvních doletěných holubů bude provedeno do 30ti minut od doletu na koordinátory
pásem, kteří je do 1 hodiny přenesou na Ing. Novotného. Za kontrolu doletu prvních holubů
zodpovídají OS !
- Hlasováním konference odsouhlasila přepravu a cenu za holuba na ZZ B.Bentheim.
Výsledek hlasování: Pro 44 / Proti 0 / Zdržel 0
Přepravci ZZ v roce 2015 garantují, že boxy i kamiony budou čisté, a boxy budou rozvezeny v
dostatečném předstihu do svozových míst. Přepravci také zajišťují papír do boxů a krmivo na
celou dobu přepravy.
I pro letošní rok platí usnesení konference, aby byla z průběhu přepravy a průběhu napájení a
krmení pořízena fotodokumentace nebo videodokumentace, která bude uveřejněna na webových
stránkách svazu.
Aleš Truhlář z pověření výboru MSS zajistí program pro zadávání online doletů, které budou
vyvěšeny na webových stránkách svazu. Zadáváním dat do programu jsou pověřeni koordinátoři
pásem J.Swaczyna-Sever, M.Polášek-střed, J.Fridrich-Jih, J.Novotný-Západ.

6. Soutěže MSS 2015 – propozice a ocenění
-

-

Ing. Novotný přednesl přítomným propozice soutěží a ZZ MSS 2015 tak, jak je schválil ŘVMSS.
Kompletní propozice jsou vyvěšeny na webových stránkách ČMSCHPH.
Z rozhodnutí ŘV budou na webových stránkách svazu vyvěšeny také propozice soutěží
jednotlivých pásem včetně plánu závodů. Koordinátoři pásem zašlou tyto propozice na emailovou
adresu výcvikáře MSS Ing. Novotného do 30.4.2015
Ing. Novotný dále představil Ocenění ZZ a soutěží MSS pro rok 2015, které schválil ŘV MSS
Ocenění je taktéž v kompletním znění vyvěšeno na webových stránkách svazu.
I v letošním roce bude ŘV MSS pořádat internetovou aukci holubů od předních chovatelů MSS,
jejíž výtěžek bude použit na ocenění ZZ MSS v roce 2015.

-

Mistrovství chovatelů do 25-ti let: Každé OS nahlásí jmenovitě své chovatele do 25-ti let na
výcvikáře MSS Ing. Novotného do 31.8.2015
Ing.Novotný dále seznámil přítomné s propozicemi Intermistrovství. I tyto propozice jsou již
vyvěšeny na webových stránkách svazu. Vyhodnocení soutěže proběhne v Polsku.

7. Návrh rozpočtu na rok 2015
-

Návrh rozpočtu na rok 2015 přednesl pokladník Ing. Václav Švec.
Rozpočet byl poté konferencí jednohlasně schválen a je v kompletním znění přílohou tohoto
zápisu.

8. Kontrolní činnost v roce 2015
-

-

-

-

-

MVDr.Martin Polášek přednesl rozhodnutí ŘV o kontrolní činnosti v roce 2015:
Pro rok 2015 bude opět stanoveno minimální množství kontrol v rámci OS na 10 kontrol. Kontroly
budou provedeny na holubnících předních chovatelů a v jednotlivých zasazovacích střediscích. ŘV
MSS apeluje na OS, aby byl kladen důraz zejména na kontroly v zasazovacích střediscích.
Každé OS bude mít za povinnost provést také jednu mezioblastní kontrolu. Plán těchto kontrol je
přílohou zápisu. O konkrétním místě kontroly bude příslušné OS včas informováno zástupcem ŘV.
Mimo tyto kontroly budou ŘV MSS koordinovány i tzv. profesionální kontroly, které budou cílené
zejména na špičkové chovatele a vybraná zasazovací střediska. Koordinací těchto kontrol i kontrol
nadoblastních byl pověřen Marek Skrbek.
ŘV MSS upozorňuje na nutnost používat jen předepsané formuláře a vyplňovat veškeré údaje
týkající se dané kontroly.
Formuláře odeslat do 10ti dnů od kontroly poštou, nebo mailem na adresu:
MVDr. Martin Polášek, Květná 1689, 769 01 Holešov, email: martin.polasek@centrum.cz
V roce 2015 budou pokračovat také dopingové kontroly.
Konference taktéž odsouhlasila sankce za neplnění nařízení o kontrolní činnosti:
- za nedodržení min. 10 kontrol v rámci OS 1.000,- Kč
- za nesplnění nadoblastní kontroly 1.000,- Kč
Konference jednohlasně schválila Kontrolní činnost pro rok 2015 včetně sankcí za její neplnění.

9. Organizační záležitosti
-

-

-

-

-

-

MVDr. Polášek upozornil, že školení vedoucích zasazovacích středisek zakončené testem musí
být provedeno do 30.4.2015 a zápis o provedeném školení, včetně výsledků testů musí být zaslán
do 30.4.2014 na adresu tajemníka ČMS Ing.Hlaváčka, email: Hlavacek.xx@seznam.cz. Aktuální
verze testu je ke stažení na webových stránkách svazu.
Ing.Novotný informoval o zpoždění dodání gumiček od výrobce. Gumičky budou distribuovány
ihned po dodání do ČR. Předběžný termín dodání je 15.4.2015.
ŘV MSS obdržel a dodatečně schválil žádost o vydávání společných výsledků:
- OS Třinec+OS KaO: 31.5. Žatec, 26.7. Louny
- OS Třinec+OS KaO+OS Beskyd: 1.8. Gotta 2, 1.8. Oostende
- ostatní schválené žádosti o vydání společných výsledků jsou uvedeny v zápise ŘV č.1/2015
Na dotaz L.Kubáčka o možnosti pořádání Olympiády ČMS odpověděl Ing.Novotný. Uvedl, že zde
byla úvaha o pořádání Olympiády, zejména z důvodů kladných a pochvalných ohlasů z FCI na
úroveň Evropské výstavy v Brně, ale ČMS oficiálně nežádal o pořadatelství Olympiády a FCI již o
pořádání Olympiád v následujících dvou obdobích rozhodlo. V roce 2019 bude pořadatelem
Polsko a v roce 2021 Rumunsko.
Ing. Novotný dále odpověděl na dotaz o místě konání EV 2016. Tato výstava bude v Rumunsku.
Školení výpočtářů proběhne 11.4.2015. Podrobné informace již byly zaslány na jednotlivé OS.
Mimořádná konference ČMS se bude konat 15.4.2015 v restauraci Tři věžičky ve Stříteži u Jihlavy.
Ing.Novotný informoval o pronájmu a zřízení kanceláře svazu. Náklady na nájem budou nulové,
protože se o tuto částku poníží odměna pro tajemníka svazu. Ing.Novotný požádal přítomné o
zaslání návrhů a námětů s předtavou, jak by měla kancelář vypadat.
Předseda MSS Dr.Uherek uvedl, že je nutné se zamyslet nad situací, kdy se začínají stále více
rozšiřovat rozdíly mezi skutečně závodícími chovateli a počty členů v jednotlivých OS. Uvedl i
konkrétní čísla u některých OS, kde jsou tyto rozdíly značné.
předseda OS Valašsko Pavel Kolařík přednesl žádost o změnu složení pásem v MSS a návrh na
vytvoření pásma Valašsko+Uh.Hradiště+Zlín.

10. Přijetí usnesení
- Usnesení z Jarní konference přednesl za návrhovou komisi Ing. Václav Švec. Konference
usnesení jednohlasně přijala a jeho znění je v kompletní podobě přílohou tohoto zápisu.

V Olomouci dne 27.3.2015
Zapsal: M.Polášek
RSDr. Zdeněk Uherek
Předseda MSS CHPH

Přílohy:

1.) Usnesení
2.) Zpráva pokladníka o hospodaření za rok 2014
3.) Rozpočet na rok 2015
4.) Zpráva předsedy RK MSS
5.) Kontrola závodního provozu 2015

Příloha č.1

U S N E S E N Í z jarní zemské konference MSS CHPH konané 27.3.2015 v Olomouci
Zemská konference schvaluje:
- mandátovou a návrhovou komisi
- zprávu o výsledku hospodaření MSS za rok 2014
- zprávu předsedy revizní komise
- rozpočet MSS na rok 2015
- organizaci zemských závodů včetně určení přepravců, plnění boxů a cen za přepravu
- plán kontrolní činnosti při závodech poštovních holubů v roce 2015
Zemská konference bere na vědomí:
- zprávu předsedy MSS CHPH
- propozice zemských soutěží a závodů vyhlášených ŘV MSS a jejich ocenění v roce 2015
Zemská konference ukládá předsedům OS CHPH:
- provést školení vedoucích zasazovacích středisek zakončené testem a zápis o provedeném
školení zaslat tajemníkovi svazu do 30.4.2015
- provádění kontrol závodní činnosti dle schváleného rozpisu, včetně finančního postihu za
nesplnění kontrol
- zabezpečit propagaci Celostátní výstavy poštovních holubů v Hluku s cílem zvýšení účasti
chovatelů na této akci
Zemská konference ukládá ŘV MSS:
- zabezpečit provádění kontrol závodní činnosti profesionálními kontrolory
- pro zabezpečení Celostátní výstavy poštovních holubů v Hluku stanovit organizační tým do konce
května 2015

Návrhová komise: Ing. Oldřich Planka, Jindřich Swaczyna, Ing. Václav Švec

Příloha č.2

Zpráva o hospodaření MSS CHPH za rok 2014

Počáteční stav k 1.1. 2014
Běžný účet u ČSOB
6 399,- Kč
Spořící účet u ČSOB
403 019,- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
409 418,- Kč
PŘÍJMY
Rodové kroužky 2015
129 341,- Kč
Úrok účtu
1 267,- Kč
Internetová dražba darovaných holoubat – 1. část
140 800,- Kč
Neprovedená mezioblastní kontrola OS Jižní Morava
1 000,- Kč
ZZ Bad Bentheim – zůstatek
256,- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
272 664,- Kč
VÝDAJE
Ocenění závodů a soutěží sezóny 2014 – poháry
19 780,- Kč
Finanční ocenění závodů a soutěží sezóna 2014
148 000.- Kč
Výpočet výsledků závodů a soutěží MSS 2014
8 517,- Kč
Schůze ŘV, RK a ZK – pronájem, občerstvení
20 726,- Kč
Cestovné ŘV, RK a kontroly závodů
7 960,- Kč
Příspěvek na telefon, poštovné, internet
5 313,- Kč
Poplatky za vedení účtu
1 665,- Kč
Příspěvek na dopravu ZZ do svozových uzlů
2 184,- Kč
Poplatek za internetovou dražbu darovaných holoubat
950,- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
215 095,- Kč
Konečný stav k 31.12. 2014
Běžný účet u ČSOB
92 774,- Kč
Spořící účet u ČSOB
374 213,- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
466 987,- Kč
Přes pokladnu MSS prošly platby za rodové kroužky 452 690,- Kč, za závodní gumičky 145 600,- Kč,
Intermistrovství 25 690,- Kč. Tyto platby byly poukázány do pokladny ČMS CHPH.

11.1. 2015

Zpracoval Ing. Václav Švec
pokladník MSS CHPH

Příloha č.3

Rozpočet MSS CHPH na rok 2015

P Ř Í J M Y:
Rodové kroužky 2016

128 000,- Kč

Úrok z účtu

1 000,- Kč

Internetová dražba darovaných holoubat 2014 – 2.část

19 500,- Kč

Internetová dražba darovaných holoubat 2015
45 000,- Kč
--------------------------------------------------------------------------------------Celkem
193 500,- Kč

V Ý D A J E:
Ocenění závodů a soutěží sezóny 2015 – poháry, diplomy 20 000,- Kč
Finanční ocenění závodů a soutěží sezóny 2015

148 000,- Kč

Kontroly závodní činnosti

20 000,- Kč

Schůze ŘV, RK a ZK – pronájem, občerstvení

20 000,- Kč

Cestovné schůze ŘV, RK

8 000,- Kč

Doplnění výstavního mobiliáře pro pořádání CV

20 000,- Kč

Příspěvek na telefon, internet

5 000,- Kč

Poplatky za vedení účtu

2 000,- Kč

Poštovné – poštovné známky, obálky

500,- Kč

--------------------------------------------------------------------------------------Celkem
243 500,- Kč

Příjem za rodové kroužky od OS 448 000,- Kč (128 000 x 3,50) bude poukázán do pokladny ČMS.
Příjem za závodní gumičky od OS 136 000,- Kč (80 000 x 1,70) bude poukázán do pokladny ČMS.

Zpracoval Ing. Václav Švec
pokladník MSS CHPH

Příloha č.4

Zpráva Revizní komise o stavu pokladní knihy za rok 2014
RK MSS, ve složení František Zeman, Lubomír Becha, Ing. Václav Švec, provedla dne 17.3.2015
revizi hospodaření MSS za rok 2014, která proběhla v Moravanech.
Pokladník Ing. Václav Švec předložil RK přehled příjmů a výdajů dle jednotlivých položek
schváleného rozpočtu pro rok 2014. Tímto měla RK dokonalý přehled o čerpání finančních prostředků.
Plánované příjmy byly sníženy.
Hotovost v pokladně byla členy RK ověřena a souhlasila.
Dále RK provedla kontrolu zaměřenou na následující oblasti vedení účetnictví a hospodaření od
1.1.2014 do 31.12.2014.
1) Kontrola číselných hodnot příjmových a výdajových dokladů s porovnáním se zápisy
v pokladní knize
2) Kontrola účelnosti vynaložených nákladových položek pro MSS CHPH
3) Kontrolu jednotlivých součtových položek na straně výdajů a příjmů zapsané v pokladní knize.
Bylo vycházeno ze zprávy o hospodaření MSS CHPH za rok 2014, kterou přednese pan Ing. Václav
Švec.
RK konstatovala, že pokladník Ing. Václav Švec vede doklady přehledně a RK nezjistila žádných
závad, nebo chyb.
RK se zabývala stížností paní Meislové a pana Filipiho, která byla po projednání vyřízena.

V Moravanech 17.3.2015

František Zeman
předseda RK MSS

Příloha č.5

Kontrolní činnost v rámci závodů v MSS a MMDT 2015
1. Zajistí jednotlivá OS minimálně 10 kontrol v rámci své působnosti u chovatelů
s výbornými výsledky a zejména v zasazovacích střediscích.
2. Zajistí jednotlivá OS bezprostředně po hlášení doletu prvních holubů ze Zemských
závodů MSS.
3. Zajistí jednotlivá OS mimo vlastní OS – mezioblastní kontroly. Kontrola se zaměří na
kontrolu chovatele, kontrolu holubníku v návaznosti na termín konaného závodu a
kontroly při nasazování.
O kontrole konkrétní místě kontroly (u chovatele, na holubníku, nebo o kontrole při
nasazování) rozhodne ŘV MSS a s dostatečným předstihem informuje o místu kontroly
kontrolující OS.
4. Termíny a závody určené k mezioblastní kontrole:

20. 6.
4. 7.
18. 7.
1. 8.

Závod:
závod v pásmu
Bad Bentheim
závod v pásmu
Oostende

OS – kontrolující:
Opava, Hodonín, Vysočina, Uničov
Beskyd, Valašsko, Znojmo, Zlín
Třinec, Hlučín, J.Morava
Karviná, Haná, U.Hradiště, Brno

5. Zajistí ŘV MSS profesionální kontroly cílené na špičkové chovatele v průběhu celé
sezony 2015.
6. Ke kontrolám používat pouze předepsané formuláře.
7. Všechny protokoly z kontrol zasílat poštou, nebo mailem ihned po provedení na
adresu:
MVDr.Martin Polášek, Květná 1689, 76901 Holešov,
email: martin.polasek@centrum.cz

MVDr.Martin Polášek
tajemník MSS CHPH

