Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů
Moravskoslezský zemský spolek, z.s.
Vančurova 54, 618 00 Brno

Zápis
ZK č. 1/2015
Z jarní Zemské konference Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů, která proběhla
online (korespondenčně) dne 23.3.2020
Účastníci:
Neúčast:

předsedové OS: Beskyd, Brno, Haná, Hlučín, Hodonín, Karviná, Opava
Třinec, Uničov, Uh.Hradiště, Valašsko, Vysočina, Zlín, Znojmo
členové ŘV a RK (viz vypracované online formuláře)
nikdo

Konferenci vypracoval na online formulářích tajemník MSS. Všem předsedům a členům ŘV a RK byl
zaslán program konference a podklady k jednotlivým bodům. Následně předsedové zaslali zpět své
případné připomínky a poté hlasovali na online hlasovacích formulářích.
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Volba návrhové a mandátové komise
Zpráva pokladníka o hospodaření MSS CHPH v roce 2019
Zpráva předsedy RK MSS CHPH
Návrh rozpočtu MSS CHPH na rok 2020
Zemské závody MSS CHPH 2020 – závodní plán a propozice
Zemské závody MSS CHPH 2020 - organizace přepravy a cena
Zemské soutěže MSS CHPH 2020 – vyhlášení propozic a ocenění
Kontrolní činnost v roce 2020
Schválení hlavního startéra MSS pro rok 2020
Příspěvky předsedů a připomínky do diskuse
Přijetí usnesení jarní Zemské konference MSS CHPH

1. Volba návrhové komise a mandátové komise
-

Vzhledem k mimořádné situaci byla návrhová a mandátová komise sloučena v jednu. Do této
komisepro zpracování usnesení ZK a pro kontrolu hlasování byli navrženi a následně konferencí
jednohlasně: Ing. Václav Švec, Ing. Karel Vašíček a MVDr.Martin Polášek.
Za mandátovou komisi bylo konstatováno, že se konference účastní všech 14 předsedů OS
v MSS a ti mají dohromady 42 hlasů. Pro schválení nadpoloviční většinou je třeba 22 hlasů.

2. Výsledek hospodaření MSS v roce 2019
-

Zprávu připravila Dagmar Bortlová – pokladník MSS a její kompletní znění je přílohou tohoto
zápisu.
Výsledek hospodaření MSS za rok 2020 byl konferencí odsouhlasen. (pro 40 / proti 0 / zdržel 2)

3. Zpráva předsedy RK MSS
-

Zprávu připravill předseda RK MSS František Zeman.
Zpráva byla konferencí odsouhlasena (pro 39 / proti 0 / zdržel 3) a je v kompletním znění přílohou
tohoto zápisu.

4. Návrh rozpočtu na rok 2020
-

Návrh rozpočtu na rok 2020 připravila Dagmar Borlová – pokladník MSS.
Rozpočet byl konferencí schválen (pro 39 / proti 0 / zdržel 3) a je v kompletním znění přílohou
tohoto zápisu.

5. Zemské závody MSS 2020 – závodní plán a propozice
-

-

Závodní plán včetně propozic byl ŘV MSS navržen a schválen a poté také přednesen do OS
prostřednictvím zápisu ze dne 4.3.2020 následovně:
- 14.6.2020 ZZ Krajková-K.M.
4.7.2020 ZZ Cloppenburg
1.8.2020 ZZ Knokke
Jelikož od OS nebyl podán žádný protinávrh, ŘV předložil schválený plán konferenci pouze

na vědomí. Propozice ZZ byly zaslány na předsedy OS a jsou uvedeny na webu ČMSCHPH.

6. Zemské závody MSS 2020 - organizace přepravy a cena
-

Vypracované rozdělení přepravy na ZZ Cloppenburg a Knokke, včetně ceny za holuba a včetně
technických informací o vozidlech které budou přepravu zajišťovat byly zaslány všem
předsedům OS na vědomí.
Konference tyto informace bere na vědomí.
Rozdělení přepravy na ZZ Cloppenburg a Knokke je uvedeno také v příloze tohoto zápisu.
Cena za holuba na ZZ Cloppenburg byla stanovena na 33,-Kč
Cena za holuba na ZZ Knokke byla stanovena na 37,- Kč
Definitivní svozný plán s určením svozných uzlů vypracuje ŘV MSS na základě zaslaných
přesných počtů nahlášených holubů do konce května.

7. Soutěže MSS 2020 – propozice a ocenění
-

Propozice i ocenění byly schváleny na schůzi ŘV dne 4.3.2020 a konferenci na vědomí je
předložil výcvikář MSS Ing.Novotný. Propozice i ocenění byly zaslány na předsedy OS a jsou
uvedeny na webu ČMSCHPH.

8. Kontrolní činnost v roce 2020
-

ŘV MSS připravil plán kontrolní činnosti v roce 2020:
- Jednotlivé OS zajistí minimálně 10 kontrol v rámci své působnosti v sezoně 2020 a to zejména
se zaměřením na kontroly v zasazovacích střediscích.
- Kontrolu zajistí jednotlivé OS bezprostředně po hlášení doletu prvních holubů ze Zemských
závodů MSS.
- Jednotlivé OS zajistí mimo vlastní OS jednu mezioblastní kontrolu se zaměřením na kontrolu
chovatele (kontrolu na holubníku) v návaznosti na termín konaného závodu, nebo kontrolu při
nasazování.
Termíny a závody určené k mezioblastní kontrole:
20. 6.
4. 7.
18. 7.
1. 8.

-

Závod :
závod v pásmu
Cloppenburg
závod v pásmu
Knokke

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

- Kontroly budou uváděny a řádně vyplněny na oficiálních a aktuálních „Protokolech o kontrole“.
Aktuální protokoly jsou ke stažení na stránkách svazu na adrese:
http://www.postovniholub.cz/files/contaodemo/media/dokumenty/Prilohy_ZR.pdf
- Všechny protokoly z kontrol budou jednotlivé OS zasílat poštou, nebo mailem na adresu:
Marek Skrbek, Velké Albrechtice 84, 742 91, email: marek.skrbek@post.cz
Konference schválila Kontrolní činnost pro rok 2020 (pro 39 / proti 0 / zdržel 3). Výše uvedený plán
kontrol byl zaslán všem předsedům OS.

9. Schválení hlavního startéra pro rok 2020
-

V zápise ŘV MSS ze dne 4.3.2020 byli předsedové vyzváni k předložení návrhů na hlavního
startéra.
Z návrhů přišla pouze informace od OS Valašsko, že startérem by měl být člen ŘV a dále byl
zaslán návrh od OS Hodonín, aby byl startérem Ing.Novotný. Ten se však funkce startéra vzdal.
Proto bylo přistoupeno pouze k hlasování o návrhu, který předložil ŘV, aby hlavním startérem ZZ
byl Miroslav Uherek.
Konference schválila hlavním startérem ZZ Miroslava Uherka (pro 39 / proti 0 / zdržel 3)

10. Příspěvky předsedů a připomínky do diskuse
-

-

Předseda OS Haná: Proč je ZZ Knokke posunut od roku 2014 až jako poslední v termínu konec
července?
Odpověď ŘV: Jako poslední termín byl ZZ Knokke odsouhlasen konferencí právě již od roku 2014
a tento termín tedy platí i pro letošní rok.
Předseda OS Haná: Někteří chovatelé OS Haná chtějí nasazovat jen s ranním startem ZZ Knokke.
Odpověď ŘV: start ZZ Knokke je odsouhlasen tak, že v prípadě, že nebude jistota doletu 20%
holubů na nejdelší vzdálenosti 1 den, bude závod odstartován tak, aby první den nedolétl pokud
možno žádný holub.

-

-

-

-

-

-

Předseda OS Haná: Nesouhlasí a kritizuje zákulisní jednání před celostátní konferencí
k disciplinárnímu řízení s Janem Filipi, které pak neoprávněně vrhá špatné světlo zejména na
viceprezidenta. Výsledek hlasování je pak výsměchem všem slušným chovatelům. Dále se
ohrazuje proti fámám o hlasování o disciplinárním trestu Jana Filipi, že hlasoval jinak a informuje,
že hlasoval pro potrestání.
Informace předsedy RK k žádosti předsedy MSS o přezkoumání průběhu voleb: RK MSS obdržela
stížnost od dvou chovatelů z OS Beskyd a na tuto stížnost již odpověděla. Co se týče žádosti
předsedy MSS o přezkoumání voleb RK konstatovala, že nedošlo k porušení postupu voleb dle
Jednacího řádu. (podrobnější informace obdrželi předsedové OS v online formuláři).
Předseda MSS: Žádá konferenci o uložení úkolu pro ŘV MSS, aby již dopředu (v průběhu této
sezony) vypracoval návrh na uspořádání ZZ pro rok 2021 s jasně deklarovanými závody a
pravidly, a aby se o něm mohlo rozhodnout již na podzimní konferenci.
Konference jednohlasně tento bod odsouhlasila a ukládá ŘV vypracovat plán ZZ tak, aby mohl být
diskutován již na podzimní konferenci.
Tajemník MSS: Vzhledem k aktuálnímu mimořádnému stavu v souvislosti s Covid-19 (koronavirus)
se prodlužují některé termíny v termínovém kalendáři uvedeném v zápise ŘV ze dne 4.3.2020.
A to:
- Termín nahlášení závazného počtu holubů na ZZ do 30.4.2020
- Termín nahlášení kooperací mezi jednotlivými OS do 15.4.2020
- Termín zaslání závodních plánu do 15.4.2020
Tajemník MSS: Žádá konferenci, aby uložila předsedům zasílat Zápisy z konferencí OS i na
emailovou adresu tajemníka MSS.
Konference hlasováním uložila předsedům OS tyto zápisy zasílat. (pro 29 / proti 13)
ŘV MSS informuje, že z důvodu současné pandemie Covid-19 bude výbor MSS rozhodovat
o případné změně začátku sezony, změnách termínů závodů, změnách vypouštěcích míst,
rušení závodů a změnách a rušení soutěží až na základě aktuální situace a na základě
rozhodnutí vlády ČR a nadřazených orgánů v ČMS.
O aktuální situaci vás bude výbor MSS prostřednictvím tajemníka vždy včas informovat.

11. Přijetí usnesení
- Usnesení z jarní Zemské konference vypracovala návrhová komise a poté bylo usnesení zasláno
předsedům elektronicky ke schválení. Konference usnesení jednohlasně přijala a jeho znění je
v kompletní podobě přílohou tohoto zápisu.

V Holešově dne 23.3.2020
Zapsal: MVDr.Martin Polášek
Schválil:
RSDr. Zdeněk Uherek
předseda MSS CHPH

Přílohy:

1.) Usnesení
2.) Zpráva mandátové komise
3.) Zpráva pokladníka o hospodaření za rok 2019
4.) Rozpočet na rok 2020
5.) Zpráva RK MSS
6.) Rozdělení přepravy na ZZ Cloppenburg a Knokke

Příloha č.1

USNESENÍ
z jarní zemské konference MSS CHPH konané online (korespondenčně) dne 23.3.2020

Zemská konference schvaluje:
- mandátovou a návrhovou komisi
- zprávu o výsledku hospodaření MSS za rok 2019
- zprávu předsedy revizní komise
- rozpočet MSS na rok 2020
- plán kontrolní činnosti při závodech poštovních holubů v roce 2020
- Miroslava Uherka jako hlavního startéra MSS při Zemských závodech 2020
Zemská konference bere na vědomí:
- organizaci zemských závodů včetně určení přepravců, rozdělení přepravy a cen za holuba
- propozice zemských soutěží, závodní plán a propozice zemských závodů vyhlášených ŘV MSS
a jejich ocenění v roce 2020
- změnu termínů v termínovém kalendáři z důvodu mimořádných opatření souvisejících s nákazou
Covid-19
- informaci předsedy RK, že volby do ŘV MSS proběhly v souladu s jednacím řádem
Zemská konference ukládá předsedům OS CHPH:
- zasílat zápisy z konferencí OS i na tajemníka MSS
- provádění kontrol závodní činnosti dle schváleného rozpisu
Zemská konference ukládá ŘV MSS:
- vypracovat závodní plán pro rok 2021 s přesně definovanými závody a pravidly do podzimní
zemské konference
- pro zabezpečení Celostátní výstavy poštovních holubů v Hluku stanovit organizační tým do konce
června 2020
Návrhová komise: Ing. Karel Vašíček, Ing. Václav Švec, MVDr. Martin Polášek

Příloha č.2

Zpráva mandátové komise z jarní zemské konference MSS,
konané online dne 23.3.2020
Komise ve složení Ing.Karel Vašíček, Ing.Václav Švec a MVDr. Martin Polášek konstatuje,
že online konference se zúčastnilo všech 14 OS zastoupených svými předsedy, kteří zaslali správně
vyplněné hlasovací formuláře.
Konference tedy dohromady disponuje 42 hlasy.
Pro odsouhlasení jednotlivých bodů je potřeba 22 hlasů.
Hlasovací formuláře s výsledky hlasování budou uloženy v archivu MSS a jsou dispozici k nahlédnutí.

Ing.Václav Švec
Ing.Karel Vašíček
MVDr.Martin Polášek

Příloha č.3

Zpráva o hospodaření MSS CHPH za rok 2019
Počáteční stav k 1.1.2019
Běžný účet u ČSOB
Spořící učet u ČSOB
Celkem

Skutečnost
274 585,41 Kč
374 679,09 Kč
649 264,50 Kč

PŘÍJMY
Rodové kroužky 2019
Internetová dražba holoubat - ocenění MSS 2018
Úhrada za pronájem výstavního fundusu 2018, 2019
Úhrada za přepravu ZZ
Úrok účtu

115 042,00 Kč
87 400,00 Kč
15 960,00 Kč
385 482,00 Kč
213,00 Kč

Celkem

604 097,00 Kč

VÝDAJE
Ocenění závodů a soutěží sezony 2019 - poháry, diplomy
Finanční ocenění závodů a soutěží sezóna 2019
Doplnění výstavního fundusu
Cestovné ŘV, RK
Schůze ŘV, RK, ZK - pronájem, občerstvení
Telefon, předseda MSS
Povolení vjezdu na start - Krajková
Zahraniční závod - kompenzace změny termínu dopravci
Startovné Belgie
Telefon, internet, pokladník
Poplatek za vedení účtu
Poplatek za aukci pro MSS
Výstava MSS, V.I.P., režie
Čestné vsupenky výstava MSS
Přeprava zahraničních závodů
Celkem

30 000,00 Kč
125 000,00 Kč
62 576,00 Kč
10 726,00 Kč
21 965,00 Kč
6 000,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
1 000,00 Kč
6 000,00 Kč
2 438,00 Kč
1 300,00 Kč
3 000,00 Kč
3 800,00 Kč
385 988,00 Kč
663 793,00 Kč

Konečný stav k 31.12.2019
Běžný účet u ČSOB
Spořící učet u ČSOB
Hotovost

263 122,60 Kč
374 740,58 Kč
24 080,00 Kč

Celkem

661 943,18 Kč

Do zprávy o hospodaření 2019 není započten příjem od ČMS CHP 908 500,-Kč jehož
rozdělení
nebylo ukončeno v roce 2019. Schází rozdělit 27 000,- Kč, které nám nebyly převedeny
z důvodu použité nesprávného klíče k rozdělení této částky.
Zpracovala: Dagmar Bortlová

Příloha č.4

ROZPOČET MSS CHPH NA ROK 2020
P Ř Í J M Y:
Rodové kroužky 2021

115 000,00 Kč

Komerční trhy, komerční zapůjčky

50 000,00 Kč

Internetová dražba darovaných holoubat

70 000,00 Kč

Celkem

235 000,00 Kč

V Ý D A J E:
Ocenění závodů a sezony 2020 - poháry, diplomy
Finanční ocenění závodů a soutěží sezony 2019

30 000,00 Kč
125 000,00 Kč

Schůze ŘV, RK a ZK - pronájem, občerstvení

20 000,00 Kč

Režie posuzovatelů+ práce pro mládež

20 000,00 Kč

Cestovné schůze ŘV, RK

10 000,00 Kč

Režie členům ŘV spojené s daným projektem

20 000,00 Kč

Kancelářské popřeby, ostatní režie

2 500,00 Kč

Poplatky za vedení účtu

2 500,00 Kč

Rozdíl v částce od svazu = skutečnost
Mimořádné výdaje
Celkem

27 000,00 Kč
5 000,00 Kč
262 000,00 Kč

Schodek 27 000,-Kč vykazuje rozpočet z důvodu dočasného pokrytí nesprávně zaslané částky
na účet Moravy. K nápravě vzhledem k svazu bude možnost udělat opravu až po svazové konferenci.
Nahrhuji tuto částku použít ze zdrojů našeho účtu. Aby toto přerozdělení vůčí OS bylo již v pořádku.
Zpracovala: Dagmar Bortlová

Příloha č.5

ZPRÁVA
RK MSS CHPH
RK provedla kontrolu hospodaření k 31.12 2019. Kontrola byla provedena shlédnutím
položek příjmů a výdajů pokladní knihy a nebyly shledány žádné závady. RK se shodla,
že pokladna je vedena panem Truhlářem přehledně . Detailní finanční zpráva byla
přednesena pokladníkem a je bezpředmětné zde znovu uvádět jednotlivé položky.
Po revizi byla pokladní kniha předána nově zvolené pokladní Dagmar Bortlové.
RK konstatuje, že v roce 2019 neobdržela žádný zásadní podnět k prošetření.
Dále předseda RK děkuje všem členům za práci a přeje všem chovatelům PH osobní
pohodu a mnoho úspěchů v závodní sezoně 2020.
Za RK předseda František Zeman
Lubomír Becha
Jan Peroutka
Zvonko Halajko

Příloha č.6

Rozdělení přepravy ZZ Cloppenburg a Knokke 2020
CLOPPENBURG – přeprava bude zajištěna dvěma přepravci takto:
-

OS Hodonín
zajistí přepravu pro pásma Jih + Západ + OS Zlín a Haná zpřeženou
soupravou auto + vozík , počet boxů 146 , počet přihlášených holubů cca 3130 ks
plnění do boxu 146 boxů / 22 ks
přepravce jelikož zpřežená souprava překročí povolené zatížení 7,5 t bude nutné
zaplatit poplatky na dálnicích v SRN

-

OS Karviná - Ostrava
zajistí přepravu pro pásmo Sever + OS Uničiv , kapacita 84
boxů počet přihlášených holubů cca 1900 ks, plnění 84 boxů / 22,5 ks
přepravce má vozidlo do 7,5 t neplatí poplatky v SRN

Schválená částka pro přepravce:
- OS Hodonín ujede cca 2400 km včetně rozvozu a svozu boxů – 93.000,- Kč
( souprava - poplatky a větší spotřeba PHM)
- OS Karviná ujede cca 2500 km včetně rozvozu a svozu boxů – 71.500,- Kč
Cena za přepravu je navrhována na úrovni ceny Tilburgu z předešého roku, přičemž ujeté
kilometry na jednu cestu do Cloppenburgu jsou cca o 200 km kratší.
cena za holuba: 33,- Kč

Předběžně řihlášeno: 4987 x 33 = 164571,- Kč

KNOKKE – přepravu zajistí OS Uh. Hradiště pro celý MSZS a Slovenský maratón
klub takto:

- Vozidlo Mercedes – Atego kapacita 120 boxů, počet přihlášených holubů cca 2522 ks
Plnění 120 boxů / 21 ks

Schválená částka pro přepravce:
- přepravce ujede cca 3600 km včetně rozvozu a svozu boxů, při předpokládané ceně
za přepravu jako loni 95.000,- Kč
cena za holuba : 37,- Kč

Předběžně přihlášeno MSS 2122 ks , SM 400 ks,
2522 x 37 = 93.314,- Kč

Ceny za přepravu budou ŘV MSS stanoveny přepravcům pevné na základě sjednané dohody,bez
ohledu na přepravovaný počet holubů. Rozhodující pro cenu za přepravu je použitý typ vozidla a
provozní náklady na ujetý kilometr, plus adekvátní zisk pro přepravce za
provedenou službu.
Stejná pravidla pro přepravce platila v letech 2017 až 2019.
Přepravci zajistí plnění stanovených podmínek pro přepravu ZZ, které stanový ŘV MSS a
budou smluvně dohodnuty s přepravcem.

Zpracoval Miroslav Uherek
ŘV MSS schválil korespondenčně 16.3.2020

