Zápis
ZK č. 2/2015
z podzimní Zemské konference Moravskoslezského zemského spolku chovatelů poštovních holubů
konané dne 30.10.2015 od 17.00 hod v Olomouci, hotel „Hesperia“
Přítomni: předsedové nebo zástupci 15ti OS + členové ŘV a RK (viz prezenční listina)
Omluveni: Ing. Jaroslav Novotný -ŘV MSS, Jiří Zvoníček -RK, Lubomír Becha -RK
Program:
1. Zahájení zemské konference
2. Volba mandátové a návrhové komise
3. Slovo předsedy Moravskoslezského sdružení o činnosti v roce 2015
4. Informace pokladníka Moravskoslezského sdružení o stavu finančních prostředků
5. Vyhodnocení závodní sezony a ZZ 2015
6. Vyhodnocení kontrolní činnosti v roce 2015
7. Program Zemských závodů a soutěží MSS 2016
8. Udělení čestného členství
9. Diskuse delegátů k projednávaným bodům
10. Návrh usnesení ZK
11. Ukončení ZK

1. Zahájení zemské konference
Konferenci zahájil předseda MSS pan RSDr. Zdeněk Uherek, uvítal všechny přítomné delegáty,
členy řídícího výboru a revizní komise. Po odsouhlasení předneseného programu řídil její průběh.

2. Volba mandátové komise a návrhové komise
-

do mandátové komise byli navrženi a následně konferencí schváleni delegáti: MVDr. Martin
Polášek, Ing. Václav Švec, František Strachota
do návrhové komise pro zpracování usnesení ZK byli navrženi a následně konferencí schváleni
delegáti: Ing. Karel Vašíček, Aleš Truhlář, Libor Novák
tajemník MSS MVDr. Polášek informoval, že je přítomno 15 předsedů nebo jejich zástupců, kteří
mají dohromady 47 hlasů a pro schválení nadpoloviční většinou je třeba 24 hlasů

3. Informace předsedy Moravskoslezského sdružení o činnosti v roce 2014
-

Předseda MSS Dr. Zdeněk Uherek ve svém úvodním slově zhodnotil uplynulý rok, zdůraznil co se
v práci nejen ŘV MSS povedlo a poukázal na nedostatky a na úkoly, které nás čekají v
následujícím roce.

4. Informace pokladníka Moravskoslezského sdružení o stavu finančních prostředků
-

Zprávu o stavu finančních prostředků k 30.10.2015 přednesl pokladník MSS Ing. Václav Švec.
Tato zpráva byla zemskou konferencí schválena a je přílohou tohoto zápisu

5. Zhodnocení závodní sezony a ZZ 2015
-

vyhodnocení provedl výcvikář MSS Ing. Jaroslav Novotný, jehož zprávu přednesl v jeho
nepřítomnosti MVDr. Martin Polášek. Ing. Novotný ve své zprávě zhodnotil starty a průběh všech
ZZ, které se konaly v roce 2015 a navrhl program ZZ 2016.

6. Vyhodnocení kontrolní činnosti v roce 2015
-

-

zprávu vypracoval a přednesl MVDr. Martin Polášek.
stanovený počet 10 kontrol v OS během závodní sezony 2015 nesplnilo pouze OS Jižní Morava a
dle schválených sankcí uhradí do pokladny MSS pokutu 1 000,- Kč
mezioblastní kontrolu neprovedl OS Jižní Morava a uhradí do pokladny MSS sankci 1 000,- Kč
Vzhledem k tomu, že OS J. Morava nesplnil nařízení konference opakovaně a sankce v podobě
pokut nejsou dostatečně účinné, konference rozhodla, že v případě nesplnění počtu nařízených
kontrol v OS, nebo nadoblastní kontroly v sezoně 2016, nebude OS J. Morava zařazeno do
nadoblastních soutěží MSS v roce 2016.
MVDr. Polášek podal také hodnotící zprávu o průběhu profesionálních kontrol, které v ŘV
koordinuje M. Skrbek.

7. Program Zemských závodů, soutěží pro rok 2016
-

-

-

ŘV MSS na své schůzi projednával návrh na změnu u závodu „Katovický memoriál", kterou
iniciovaly dvě skutečnosti – jednak dlouhodobá nespokojenost OS a jejich chovatelů, kteří mají
vzdálenost pod 300 km, nebo naopak nad 400 km. Druhým důvodem jsou vzrůstající výhrady
k obrovskému počtu nasazených holubů na tak krátkou vzdálenost, kdy zejména mladí holubi mají
problémy s orientací. Podle předběžných vyjádření se KM Krajková v příštím roce některé OS
nezúčastní.
Proto ŘV MSS navrhl konferenci změnu titulu "Katovický memoriál" na jiný důstojný zemský
závod, např. Bad Bentheim.
Konference tento návrh neschválila a "Katovický memoriál" bude i v příštích letech ZZ Krajková
hlasování: pro změnu: 9, proti: 38, zdržel: 0
MVDr. Martin Polášek přednesl návrh ŘV MSS na pořádání zemských závodů v roce 2016:
12.6. 2016 (Ne) ZZ Krajková - Katovický memoriál
18.6. 2016 (So/Ne) ZZ v pásmech
2.7. 2016 (So) ZZ Bad Bentheim
16.7. 2016 (So/Ne) ZZ v pásmech
30.7. 2016 (So) ZZ Oostende - Knokke
k soutěžím pořádaným MSS nebylo připomínek, a proto zůstávají ve stejné podobě jako letos.
Zemská konference následně schválila plán závodů a soutěží MSS v pro rok 2016
hlasování: pro 43 / proti 0 / zdržel 4

8. Udělení čestného členství
-

čestné členství v ČMS CHPH obdrží Jindřich Swaczyna za jeho dlouholetou a obětavou práci pro
chovatele poštovních holubů

9. Diskuse
-

-

-

-

Byly vylosovány OS, jejichž mistři holoubat, popř. 1. a 2. vicemistři, budou reprezentovat na MS
2016 v Belgii: Třinec, Uh. Hradiště, Uničov, Hodonín, Brno, Hlučín, Karviná-Ostrava, Valašsko
Každé vylosované OS dodá 2 holoubata do 3.3.2016, která budou ve stáří cca 30ti dnů.
Předsedové vylosovaných OS podají do termínu CV, tedy 11.12.2015, zprávu Ing. Novotnému,
zda vylosovaní chovatelé holoubata do výše uvedeného termínu dodají. ŘV MSS upozorňuje
předsedy, aby informovali o termínu i mladé chovatele do 25ti let v pořadí CM mladých.
ŘV MSS informuje, že průkazy o vlastnictví i kroužky 2016 budou vydávány na CV v Hluku.
ŘV MSS informuje, že vyhodnocení Intermistrovství bude na CV Polska v Sosnowci v sobotu
16.1.2016. Mezinárodní pořadí bude známo asi až po 28.11. kdy bude v Polsku jednání zástupců
svazů.
Ing. Planka vznesl dotazy týkající se změn názvů složek svazu v souladu s novým občanským
zákoníkem a požádal ŘV MSS o vydání přehledných "not", podle kterých se budou jednotlivé OS a
MS řídit.
Informaci o zaevidování spolků, nových stanovách a změně názvu podal Ing. Václav Švec:
- název spolku zní:
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů z.s., (ČMS CHPH)
- pobočné spolky používají název:
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů – název a sídlo
- organizační strukturu Svazu tvoří tyto pobočné spolky:
a)
zemské spolky Český spolek (dále jen „ČS“) a Moravskoslezský spolek (dále jen „MSS“)
b)
oblastní spolky (dále jen „OS“) např. Oblastní spolek Beskydy
c)
místní spolky (dále jen „MS“) např. Místní spolek Holešov, atd.
- Ve smyslu výše uvedených stanov je třeba zhotovit i nová razítka:
-

VZOR pro Oblastní spolky:

Českomoravský svaz
chovatelů poštovních holubů
oblastní spolek BESKYDY

-

VZOR pro Místní spolky:

Českomoravský svaz
chovatelů poštovních holubů
místní spolek HOLEŠOV

10. Přijetí usnesení
usnesení z Jarní konference přednesl za návrhovou komisi Aleš Truhlář.
konference usnesení jednomyslně přijala a jeho znění je přílohou tohoto zápisu
Přílohy:

1.) Usnesení
2.) Zpráva o stavu finančních prostředků

V Olomouci 30.10.2015
zapsal: M. Polášek
RSDr. Zdeněk Uherek
předseda MSS CHPH

U S N E S E N Í z podzimní zemské konference MSS CHPH konané 30. 10. 2015 v Olomouci
Zemská konference schvaluje:
- mandátovou a návrhovou komisi
- zprávu pokladníka o stavu finančních prostředků k 30. 10. 2015
- data a místa vypuštění Zemských závodů MSS 2016
12. 6. 2016 Krajková Katovický Memoriál (hlasování 38 / 9)
18. 6. 2016 závod v pásmu
2. 7. 2016 Bad Bentheim
16. 7. 2016 závod v pásmu
30. 7. 2016 Knokke
- vylosované OS, k dodání holoubat na MS 2016 - Třinec, Uherské Hradiště, Uničov, Hodonín, Brno,
Hlučín, Karviná-Ostrava, Valašsko (Termín a způsob dodání je součástí tohoto zápisu.)
- v případě nesplnění minimálního počtu 10 kontrol z toho 1 kontrolu mezioblastní v roce 2016 nebude
OS Jižní Morava zařazeno do nadoblastních soutěží 2016.
Zemská konference bere na vědomí:
- zprávu předsedy MSS CHPH
- vyhodnocení závodní sezony a ZZ 2015
- zprávu o kontrolní činnosti OS CHPH v roce 2015
- zprávu o kontrolní činnosti profesionálních kontrolorů v roce 2015
- zprávu o zabezpečení Celostátní výstavy ve dnech 11. - 12. 12. 2015 v Hluku
- udělení čestného členství v ČMS CHPH pro Jindřicha Swaczynu
Zemská konference doporučuje: jednotlivým OS aktivně se zapojit do zajištění darů do tomboly při
CV v Hluku
- Prezidiu ČMS CHPH vyhotovit manuál pro potřeby registrace MS dle platného OZ
Zemská konference ukládá
- OS CHPH Jižní Morava zaplatit pokutu ve výši 2000,- Kč za neprovedení mezioblastní kontroly v
závodní sezoně 2015 a nesplnění minimálního počtu 10 kontrol v rámci OS
- výboru MSS zhotovit vzor razítek pro OS a MS do 31. 12. 2015

Návrhová komise: Aleš Truhlář, Libor Novák, Ing. Karel Vašíček

Zpráva o stavu finančních prostředků MSS CHPH k 30.10.2015
skutečnost
Počáteční stav k 1.1. 2015
Běžný účet u ČSOB
92 774,- Kč
Spořící účet u ČSOB
374 213,- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
466 987,- Kč
PŘÍJMY
Rodové kroužky 2016
127 065,- Kč
Internetová dražba MSS 2014
19 500,- Kč
Za půjčení klecí – Ing. Matuška
800,- Kč
Úrok účtu
337,- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
147 702,- Kč
VÝDAJE
Cestovné ŘV, RK
12 168,- Kč
Schůze ŘV, RK a ZK – pronájem, občerstvení
15 500,- Kč
Profesionální kontroly
12 060,- Kč
Poštovné, telefon, internet
5 076,- Kč
Poplatky za vedení účtu
1 119,- Kč
Poplatek za internetovou dražbu 2015
1 250,- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
47 173,- Kč
Konečný stav k 30.10. 2015
Běžný účet u ČSOB
193 099 ,- Kč
Spořící účet u ČSOB
374 417,- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
567 516,- Kč

30.10. 2015

Zpracoval Ing. Václav Švec
pokladník MSS CHPH

