Zápis z volební konference OS Jihlava konané 13.11.2013
od 18.00h v hotelu Vysočina v Chotěboři.

V úvodní diskuzi sdělili přítomní zástupci „původních“ ZO OS Jihlava, Polná,
Havlíčkova Borová a Česká Bělá, že souhlasí s přijetím nových ZO Čáslav a Kutná
Hora do OS Jihlava.
Program byl odsouhlasen v tomto znění
1. Volby do výboru a KRK OS
Počty mandátů jednotlivých ZO byly zaslány e-mailem všem předsedům základních
organizací a vycházejí z počtu členů ZO k 31.12.2012! Zároveň byli předsedové emailem informování o navržených kandidátech na předsedu OS, kandidátech do
výboru OS a KRK.
1. Volby do výboru a KRK OS
- dle kontroly na místě přítomno všech 14 delegátů z možných 14 + doprovod,
konference je tedy usnášení schopná.
- hlasování o veřejné volbě 14-0-0, volit tedy budeme veřejně.
- navrženo hlasování o předsedovi OS – pan Jelínek ZO Polná se vzdává
kandidatury, jediným kandidátem tedy zůstává paní Fikarová ZO Havlíčkova Borová.
- hlasování o paní Fikarové jako předsedovi OS Jihlava pro následující volební
období 14-0-0, novým předsedou OS Jihlava byla pro následující volební období
jednomyslně zvolena paní Fikarová ZO Havlíčkova Borová.
- pan Nejedlý ZO Havlíčkova Borová se vzdává kandidatury do výboru OS, zůstávají
tedy 4 kandidáti, přičemž je naplněn původní záměr, aby každá ZO měla ve výboru
jednoho zástupce.
- hlasování o zbývajících členech výboru OS 14-0-0, jako zbývající členové výboru
OS byly jednomyslně odhlasováni pan Jelínek ZO Polná, panKolouch ZO Česká
Bělá, pan Bc.Ptáček ZO Kutná Hora a pan Heglas ZO Čáslav.
- hlasování o kandidátech do kontrolní a revizní komise OS 14-0-0, do kontrolní a
revizní komise OS byly jednomyslně odhlasováni pan Lébl ZO Česká Bělá, pan
Tvrdík Vlad. ZO Kutná Hora a pan Bc.Lebeda ZO Čáslav.
- po diskuzi bylo rozhodnuto, že OS Jihlava nenavrhne svého kandidáta do řídícího
výboru svazu.
- Nově zvolený výbor a kontrolní a revizní komise se odebrali stranou, aby se mezi
sebou dohodli na rozdělení funkcí.
- Bylo oznámeno složení nového výboru OS a kontrolní a revizní komise OS.
Výbor:
Paní Ludmila Fikarová ZO Havlíčkova Borová - předseda OS
Pan Leoš Jelínek ZO Polná – místopředseda OS
Pan Zdeněk Kolouch – pokladník OS
Pan Bc.Miroslav Ptáček – jednatel OS
Pan Milan Heglas – výcvikář OS

KRK:
Pan Bc.Václav Lebeda – předseda KRK
Pan Tomáš Lébl – člen KRK
Pan Vladimír Tvrdík – člen KRK
V rámci diskuze:
- Nový předseda, paní Fikarová vyslovila přání, aby naše soutěžení probíhalo
v naprostém pořádku a klidu, a slovy „první nemůže létat bez posledního a
poslední zase bez prvního. Nikoho z nás to neživí, prostě nás to baví, proto to
děláme a o víkendech se těšíme, že holoubci přiletí“ vystihla pravou podstatu
věci.
- Nový výcvikář OS pan Heglas poděkoval chovatelům za uplynulou sezónu,
zdůraznil, že jsme byli vidět i v republikových soutěžích, vyzdvihl výkony
holubů pana Menšíka v profi mistrovství, pana Ptáčka, paní Fikarové, pana
Fikara …
- Delegát pan Jaroslav Němec ZO Kutná Hora navrhl zamyslet se nad změnou
názvu OS. Každý z členů může navrhnout svou verzi, čas je do jara.
- Nový místopředseda pan Jelínek si postěžoval na malou účast ZO Čáslav a
Kutná Hora na dlouhých tratích, nový výcvikář pan Heglas naopak na malou
účast ZO Polná, Havlíčkova Borová a Česká Bělá na závodech holoubat. Bylo
oboustranně zkonstatováno, že pokud holuby nemáme, nemůžeme je nasadit,
to samé, pokud je špatná předpověď, je těžké někoho nutit, aby nasadil. Pro
příště budeme mezi sebou lépe komunikovat a v případě, že bude hrozit
nesplnění podmínek FCI, uděláme vše pro to, aby se holubi doplnili a závod
mohl být uznán.
- Delegát pan Malec se zeptal na vyúčtování letošní závodní sezóny, bylo
zkonstatováno, že se sezóna dolétala s vyrovnaným rozpočtem. Na účtu OS
zbylo 8tis., původní ZO OS Jihlava požádali nové ZO Čáslav a Kutná Hora o
doplnění na 16tis., částka bude využita pro případné opravy atd.
- Delegát pan Malec se zeptal na možnost přijetí ZO Zásmuky a Pečky do OS
Jihlava, bylo konstatováno, že se rozhodně kvůli tomu nebude měnit závodní
plán, tzn. Chovatelé, kteří nesplňují 100km limit z Rokycan nepřipadají
v úvahu (pokud by nebyl závod vyhlášen jako závod jednotlivců), delegát pan
Dohnal upozornil na hrozící „nevyváženost západního a východního křídla
oblasti”, byla také zmíněna kapacita vozíku. Byl zvolen nový výbor, všichni
případní noví členové budou muset být jednotlivě schváleni výborem oblasti.

V Chotěboři 13.11.2013

Zapsal: Bc.Lebeda
Kontrolovala: Ludmila Fikarová, předseda OS Jihlava

