Zápis
č. 1/2016
ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského zemského spolku chovatelů poštovních holubů
konané dne 16.2.2016 od 17.00 hod. v Holešově, restaurace „Cukrovar“.
Přítomni:

ŘV:
RK:
Omluven:

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RSDr. Zdeněk Uherek, Ing. Jaroslav Novotný, Ing. Václav Švec,
Ing. Oldřich Planka, MVDr. Martin Polášek, Aleš Truhlář
František Zeman – předseda
Marek Skrbek

Kontrola usnesení z podzimní Zemské konference
Příprava jarní Zemské konference
Zemské soutěže - propozice a ocenění
Zemské závody - přeprava
Návrh rozpočtu na rok 2016
Zhodnocení Celostátní výstavy
Organizační záležitosti

1. Kontrola usnesení z podzimní Zemské konference
-

ŘV MSS konstatuje, že není splněn bod usnesení, kdy konference uložila uhradit OS J.Morava
pokutu ve výši 2.000,- Kč za neprovedení stanoveného počtu kontrol v OS a neprovedení
nadoblastní kontroly v roce 2015.
ŘV MSS ukládá OS J. Morava uhradit tuto pokutu nejpozději do 17.3.2016 na účet MSS!

2. Příprava jarní Zemské konference
-

Jarní Zemská konference se uskuteční v pátek 18.3.2016 od 17 hodin v hotelu Hesperia v
Olomouci.
Jednací sál v hotelu Hesperia na daný termín zajistí tajemník MVDr. Polášek.
ŘV MSS schválil program konference, který spolu s pozvánkou zašle tajemník MSS v
dostatečném předstihu předsedům jednotlivých OS, členům ŘV a členům RK.

3. Zemské soutěže - propozice a ocenění
-

ŘV MSS schválil propozice a ocenění Zemských závodů a soutěží, které přednesl výcvikář MSS
Ing. Novotný. Propozice i ocenění zůstávají stejné jako v loňském roce a budou v kompletním
znění vyvěšeny na web. stránce svazu.
Na webu budou vyvěšeny i propozice jednotlivých pásem. Tyto propozice zašlou koordinátoři
pásem na adresu výcvikáře Ing. Novotného nejpozději do 31.3.2016
ŘV MSS informuje, že i v letošním roce bude spuštěna internetová aukce MSS, jejíž výtěžek
bude použit na ocenění ZZ v roce 2016. Přípravou aukce byl pověřen Ing. Novotný.

4. Zemské závody - přeprava
-

-

Do dnešního dne ŘV MSS neobdržel žádnou žádost o přepravu na ZZ.
ŘV MSS vyzývá zájemce o přepravu ZZ Oostende a ZZ Bad Bentheim, aby zaslali žádosti do
15.3.2016 na adresu tajemníka MVDr. Poláška.
Žádost bude obsahovat: o jaký ZZ se zájemce uchází, typ přepravního prostředku, popis boxů,
celkový počet boxů, přesné rozměry boxů a popis systému napájení, krmení a ventilace.
Přepravní prostředek musí splňovat všechna nařízení §13 Závodního řádu. Přepravce je povinen
garantovat rozvoz boxů do svozových míst s dostatečným předstihem. Boxy musí být vyčištěny a
opatřeny čistým papírem, popř. roštem.
ŘV MSS žádá jednotlivé OS, aby nejpozději do 4.3.2016 nahlásili přesné počty přihlášených
holubů na ZZ B. Bentheim a Oostende na adresu tajemníka MVDr. Poláška.
A. Truhlář vystoupil s návrhem, aby byly na ZZ Oostende vypraveny dva zoobusy, nebo zoobus s
vlekem, a to z důvodu snížení počtu holubů v boxu a tím zvýšení komfortu při přepravě. Zvýšené
náklady na přepravu navrhuje dotovat s financí MSS.

5. Návrh rozpočtu na rok 2016
-

ŘV MSS jednohlasně odsouhlasil návrh rozpočtu, který vypracoval pokladník Ing. Švec.
Návrh rozpočtu bude přednesen ke schválení na jarní Zemské konferenci.

6. Celostátní výstava - zhodnocení
-

Průběh Celostátní výstavy zhodnotil předseda RSDr. Uherek a prezident svazu Ing. Novotný.
ŘV MSS konstatuje, že celostátní výstava pořádaná organizačním týmem vedeným RSDr.
Uherkem byla opět organizačně a programově výborně připravena, stejně jako všechny předešlé
Celostátní výstavy pořádané MSS CHPH. Letošní výstava ale přidala i bonus v podobě výborně
uspořádaného společenského večera, který svým kulturním programem posunul pomyslnou laťku
zase o kousek výše.

7. Organizační záležitosti
-

ŘV MSS projednal podněty zaslané OS Valašsko
MVDr. Polášek informoval ŘV MSS o plánovaných dopingových kontrolách v roce 2016 a o
návrhu změn v Internetové aukci.
ŘV MSS projednal plán kontrolní činnosti v MSS v roce 2016. Plán kontrol vypracuje jednatel
MVDr. Polášek a bude přednesen na konferenci.

V Holešově dne 16.2.2016
Zapsal: Martin Polášek

RSDr. Zdeněk Uherek
předseda MSS CHPH

