Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů
oblastní spolek

PODOUBRAVÍ
Konference OS CHPH Podoubraví
dne 19.12.2018 v 18 hod. – Golčův Jeníkov, Restaurace LANETE
1. Konference OS CHPH Podoubraví byla zahájena předsedou Zdeňkem Kolouchem
v 18hod v salonku restaurace Lanete, Golčův Jeníkov. Předseda OS přivítal přítomné
delegáty. Poté převzal slovo a moderování konference místopředseda OS Miroslav Ptáček.
Konference se účastní 16 delegátů ze sedmi Místních spolků CHPH. Konference je
usnášení schopná.
Program konference OS CHPH Podoubraví:
1. Zahájení – Zdeněk Kolouch, předseda OS
2. Zhodnocení závodní sezóny 2018 – Miroslav Ptáček, místopředseda OS
3. Hospodaření OS v roce 2018 – Ludmila Fikarová, pokladník OS
4. Výstava OS Podoubraví 2018 – Miroslav Ptáček, místopředseda OS
5. Diskuze
6. Závěr
Výsledek hlasování:
Pro - 16
Proti - 0
Zdrželi se - 0
Usnesení bylo schváleno.
2. Zhodnocení závodní sezóny 2018
• Místopředseda OS Miroslav Ptáček zhodnotil závodní sezónu 2018 jako náročnou
ale zároveň úspěšnou. Byly odletěny všechny závody dle plánu s jedinou změnou.
• Místopředseda poděkoval dopravci Standovi Moravcovi za bezproblémovou
přepravu a vzornou péči o holuby.
• Delegát Jiří Král (MS Kolín) poděkoval za bezproblémové a úspěšné starty závodů.
Konference bere na vědomí.
3. Hospodaření OS v roce 2018
• Pokladník OS Ludmila Fikarová prezentovala jednotlivé položky příjmů a výdajů
v roce 2018 a celkové hospodaření OS.
• Hospodaření OS v roce 2018 bylo vyrovnané (+-0), zatím nelze stanovit přesnou
částku (hospodářský výsledek), protože některé MS ještě neuhradily všechny
platby a chybí vyúčtování DT. Příjmy nadále klesají (úbytek hlášených holubů),
výdaje zůstávají stejné jako v předchozích sezónách.
• Místopředseda apeloval na zástupce MS, aby dodržovaly termíny plateb.
• Předseda vyzval KRK ke kontrole účetních dokladů a pokladní knihy s termínem
do jarní konference OS Podoubraví.
Konference bere na vědomí.

4. Výstava OS Podoubraví 2018
• Místopředseda OS zhodnotil výstavu OS, která se konala 9.12.2018 v Křeseticích.
• Výstava byla opět na vysoké úrovni – prostředí, pořadatelská služba, atmosféra.
• Poděkování pořadatelům z MS Kutná Hora za dobrou práci.
• Dotace OS na pořádání výstavy činí 5.000,- Kč.
• Místopředseda informoval, že byla vybrána kolekce OS Podoubraví na celostátní
výstavu a vyzval výcvikáře k zajištění výstavních karet pro uvedenou kolekci.
Konference bere na vědomí.
5. Diskuze
Předseda OS Zdeněk Kolouch předložil návrh na změnu platby závodů v sezóně 2019.
Návrh na platbu závodů v sezóně podle objednaných boxů (ne podle objednaných holubů)
jak bylo dříve zvykem v OS Jihlava.
Po všeobecné diskuzi na uvedené téma, místopředseda vyzval jednotlivé delegáty MS, ať si
uvedenou otázku projednají ve svých MS a hlasování o předloženém návrhu proběhne na
jarní konferenci OS Podoubraví.
Konference bere na vědomí.
Delegát Zdeněk Dohnal (MS Polná) předložil konferenci na změnu směru závodů v sezóně
2019 – severnější varianta.
Po diskuzi bylo dohodnuto, že delegát připraví návrh změny závodů včetně ekonomické
rozvahy nákladů na dopravu (změna ujetých km) a ten přepošle na jednotlivé MS
k projednání na jejich konferencích (výroční schůze) a hlasování o předloženém návrhu
proběhne na jarní konferenci OS Podoubraví.
Konference bere na vědomí.
Předseda OS Podoubraví Zdeněk Kolouch poděkoval všem členům OS za celou závodní
sezónu 2018. Delegátům popřál příjemné vánoční svátky a do nového roku 2019
pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti a úspěchů nejen v chovu
poštovních holubů.
6. Závěr
Konference OS Podoubraví ze dne 19.12.2018 konaná v Restauraci Lanete, G. Jeníkov
schvaluje:
1. Program konference OS CHPH Podoubraví
bere na vědomí:
1. Zhodnocení závodní sezóny 2018
2. Hospodaření OS v roce 2018
3. Zhodnocení výstavy OS Podoubraví 2018
4. Návrh na změnu platby závodů v sezóně 2019
5. Návrh na změnu směru závodů v sezóně 2019
Golčův Jeníkov dne 19.12.2018
Zapsal: Bc. Miroslav Ptáček, místopředseda OS Podoubraví

