
Z á p i s  
ZK č.  1/2019 

  
Z jarní Zemské konference Moravskoslezského spolku chovatelů poštovních holubů konané dne 
 22. 03. 2019 v 18.00 hod. v Olomouci, hotel „Hesperia“. 
  
Přítomni: předsedové nebo zástupci 14 ti OS + členové ŘV a RK (viz prezenční listina) +hosté 

 
Konferenci zahájil předseda MSS CHPH Roman Randják a přednesl následující program, který byl 
konferencí jednohlasně schválen: 
 
Program:   1. Zahájení Zemské konference MSS CHPH 
    2. Volba návrhové a mandátové komise 
    3. Zpráva předsedy MSS CHPH  
    4. Zpráva pokladníka + návrh rozpočtu 
    5. Zpráva předsedy revizní komise MSS CHPH 
    6. Zemské závody – propozice 
    7. Zemské závody – přeprava 
    8. Kontrolní činnost v roce 2019 
                         9.      Termínový kalendář            
  10. Organizační záležitosti, různé + diskuse 
  11. Návrh a přijetí usnesení Zemské konference MSS CHPH 

12. Ukončení Zemské konference MSS CHPH 
 
2. Volba návrhové komise a volební komise 
- Do návrhové komise pro zpracování usnesení ZK byli navrženi a schváleni delegáti: 

 Miroslav Uherek, Emil Vitásek, Lubomír Becha  
- Do mandátové komise byli navrženi a schváleni delegáti: Karel Vašíček, Martin Polášek, František 

Strachota 
 

 3.  Úvodní slovo předsedy MSS 

 Předseda MSS ČSCHPH se ve svém příspěvku zaměřil na několik bodů. 

Na podzimní Svazové konferenci ČMS CHPH byl odsouhlasen návrh Českého zemského spolku na 

rozpuštění částky 500,- Kč / 1 člena dle evidence členské základny k 1.1.2018. Finanční prostředky 

budou ze svazového účtu zaslány na zemské spolky pro rozvoj chovatelské činnosti. Jak s těmito 

prostředky bude naloženo dále, rozhodla konference o přerozdělení na Oblastní spolky.  

V dalším bodě zprávy zhodnotil předseda Roman Randják naši účast na Olympiádě v Poznani. 

Výsledky byly velmi příznivé, ještě jednou poblahopřál reprezentantům, 

Jako další bod přenesl nabídku polské firmy Polmark  na výrobu výstavních klecí o rozměrech 30 x 30 

x 30 cca za 325,- Kč/ks bez podstavy. S podstavou je cena za klec 450,-kč.Počet kusů pro potřeby MSS 

CHPH je 100,- kusů. Tento nákup byl odsouhlasen. 

Ve své zprávě neopomenul nadcházející pořádání Středoevropské výstavy v Ostravě. 

V závěru pohovořil o důležitosti nadcházejících voleb. Přesný metodický pokyn k volbám dle 

jednotlivých složek je na stránkách svazu. 
 
4. Zpráva pokladníka MSS 

Zprávu o hospodaření přednesl pokladník Aleš Truhlář a ta byla odsouhlasena.  V návrhu rozpočtu 
byl rozporován pokladníkovi jeden bod a to odměna pokladníkovi. Tento bod byl upraven a 
konference odsouhlasila jako odměnu za práci s pokladnou ve výši 500,-Kč měsíčně. 

 
5. Zpráva předsedy RK MSS 

Zprávu přednesl předseda RK MSS František Zeman a její kompletní znění je přílohou tohoto 
zápisu. Zprávu konference schválila jednohlasně. 

6.  Zemské závody 
Jaroslav Novotný ve svém vstupu seznámil přítomné s propozicemi zemských závodu a soutěží. 
Tyto budou zveřejněny na svazových stránkách. 

 
 
 



7.   Zemské závody - přeprava 2019 

Miroslav Uherek nás seznámil s nahlášenými počty holubů na zemské závody, rovněž předložil 
nabídky přepravců. Ovšem jelikož došlo ještě přímo na konferenci ke změnám, bylo zadáno 
předsedům, aby zájemci zaslali nabídky na přepravu znovu a to do 5. 4. 2019 na Miroslava 
Uherka a do kopie na tajemníka a poté se tyto vyhodnotí. Plán přepravy obdrží předsedové 
v dostatečném předstihu a bude součásti dalšího zápisu z ŘV MSS CHPH. koordinátor dopravy 
Miroslava Uherka holubi.uherek@seznam.cz. 
 

 
8.   Kontrolní činnost 2018 

Marek Skrbek seznámil přítomné s plánem mezioblastních kontrol pro rok 2019 
15. 06. 2019 – Hodonín, Vysočina, Uničov, Opava 
29. 06. 2019 – Ostrava-Karviná, Haná, Uherské Hradiště, Brno 
13. 07. 2019 -  Znojma, Zlín. Beskydy 
27. 07. 2019 – Valašsko, Hlučín, Třinec 
 
Kontroly v rámce OS – 10 kontrol za sezónu, požadavek na 60% těchto kontrol při nasazování. 
Důležité je používat aktuální protokoly a vyplňovat všechny náležitosti. 
 

 
9.  Termínový kalendář 

. Členské příspěvky na rok 2019 činí 100,- Kč za člena. Chovatelé do 18-ti roků členské příspěvky 

neplatí.  

Informační zpravodaj na rok 2019 bude stát 160 Kč..  

Rodové kroužky na rok 2020. Kroužky objednat na formuláři do 31.3.2019. Cena kroužku činí 4,50 

Kč 

 Závodní gumičky na rok 2020. Gumičky objednat na formuláři do 31.3.2019. Cena gumičky činí 

1,70 Kč. 

 Závodní plány + kooperace zaslat do 31.3.2019 na adresu výcvikářů Zemských spolků 

10. Organizační záležitosti a diskuse 

- Dotaz L. Kubáčka na výklad propozic CM – tento směřoval na možnost použít 1 závod do 2 
kategorii a započítání tohoto závodu následně do GM. Vyjádření: propozice zveřejněné svazem 
neupřesňují žádné omezení pro deklarování jednoho závodu na více kategorií, ani omezení 
následného započítání do GM, pokud tento závod bude pro chovatele úspěšný v obou kategoriích. 
Dle výkladu výboru lze tedy deklarovat závod pro více kategorií CM (např. KT a ST) a i jeho 
výsledky započítat dvakrát do GM. 

- Dotaz – někteří delegáti zdůvodnili své rozhodnutí hlasovat pro rozdělení finančních prostředků ze 
svazového účtu oproti hlasování v předešlém roce. Tímto důvodem je, že nevidí ze strany vedení 
svazu žádnou koncepci do budoucna. Proto hlasovali pro rozdělení do Zemských spolků a nyní 
navrhují rozdělení přímo do Oblastních spolků. 

 13.  Návrh usnesení 
- Návrh přednesl za návrhovou komisi Miroslav Uherek, usnesení bylo jednohlasně schváleno a je 

přílohou tohoto zápisu. 
 
V Olomouci dne  22. 03. 2019 
        
Zapsala: Dagmar Bortlová – tajemník MSS CHPH dbortlov@seznam.cz 
 
 
Ověřil: Roman Randják – předseda MSS CHPH 
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Návrh usnesení  MSS CHPH z konference 22.03.2019 
 
Zemská konference schvaluje 
- mandátovou komisi 
- návrhovou komisi 
- rozdělení finančních prostředků, které byly vyčleněny ze svazové pokladny ve výši 500,-Kč na člena.   
A to tak, že budou postoupeny na oblastní spolky dle klíče – počet členů k 1. 1.2018 
- zprávu o výsledku hospodaření za rok 2018 
- zprávu předsedy RK 
- rozpočet na rok 2019 s úpravou odměny pokladníka na 500,-Kč měsíčně 
- propozice zemských soutěží pro rok 2019 
- propozice zemských závodů pro rok 2019 včetně jejich organizace 
- kontrolní činnost při závodech PH v roce 2019 
 
Zemská konference bere na vědomí 
- Zprávu předsedy 
- Projednání nejasností propozic CM – viz dotaz v zápisu i výklad 
Zemská konference ukládá 
- ŘV dořešit přepravu zahraničních závodů pořádaných ŘV MSS CHPH 
- Předsedům OS zajištění dodržení termínového kalendáře pro rok 2019 
- Předsedům OS provádění kontrol tak jak je nařízeno ŘV MSSCHPH, s tím, že důraz je potřeba 

klást na kontroly v zasazovacích střediscích. 
- ( počet kontrol v ZS – alespoň 60%( 
- Předložit do 5. 4. 2019 nabídky na přepravu ZZ 
 
Zapsal: Miroslav Uherek  
 

Zpráva mandátové komise 
 
Komise pracovala ve složení : Karel Vašíček, Martin Polášek a František Strachovta 
 
Ze 14 nominovaných delegátů je přítomno 14 delegátů, tj. 100%, tito delegáti disponují 43 hlasy. 
Nadpoloviční většina pro schválení návrhu je 22 hlasů. 
 
Zapsal: Martin Polášek 
 
 

 
 
 



 
 

 


