
                    Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů 

                                        Moravskoslezský  zemský spolek,  z.s.  

                                                 Vančurova 54, 618 00 Brno      

 

                                                             Zápis  

                                                          č.1/2023 

                          z mimořádné zemské konference MSS CHPH konané 20.2.2023  

                                                         od 19:00hod. online 

 

Přítomni: předsedové nebo zástupci OS: Beskyd, Brno, Hlučín, Hodonín, Karviná, Opava, 

Uničov, Uh. Hradiště, Valašsko, Vysočina, Zlín, Znojmo členové ŘV a RK. 

Omluven: předseda OS Haná p.Ponížil 

 

Program: 1. Volba návrhové a mandátové komise 

                  2.  Změna Jednacího řádu v článku 8. 

                  3. Návrh usnesení 

 

Konferenci zahájil předseda MSS CHPH MVDr. Polášek Martin  

1. Volba návrhové komise: 

            navrženi: Ing. Přemysl Duda, Lubomír Kubáček, Rostislav Duda - jednohlasně schváleni 

Volba mandátové komise: 

            navrženi: MVDr. Martin Polášek, Lubomír Becha, Daniel Hrbáč – jednohlasně schváleni 

Mandátová komise konstatuje, že na dnešní mimořádné zemské konferenci je z celkového 

počtu hlasů 34 přítomno 32hlasů, nepřítomen zástupce OS Haná. 

2. Změna Jednacího řádu v článku 8. 

Ing. Novotný seznámil přítomné s důvody změny jednacího řádu a navrhl  

nový klíč pro výpočet kandidátů na svazové a zemské konference.  

Návrh změny Jednacího řádu v čl.8, bodu 2, písmene a, b, zní takto: 

a) Svazová konference - delegát s hlasovacím právem má k dispozici při hlasování počet 

hlasů odpovídající počtu členů OS dle klíče 1:25 s aritmetickým zaokrouhlováním výsledného 

mandátu. 



b) Zemská konference - delegát s hlasovacím právem má k dispozici při hlasování počet hlasů 

odpovídající počtu členů OS dle klíče 1:25 s aritmetickým zaokrouhlováním výsledného 

mandátu. 

pro 32 

 schváleno 

 

3. Návrh usnesení 

návrhová komise přednesla návrh usnesení který je  přílohou zápisu. 

        pro 32 

          schváleno  

                                                                                                     v Července 20.2.2023 

 

zapsal:                                                                                Schválil:  

Ing. Přemysl Duda                                                         MVDr. Martin Polášek 

tajemník MSS CHPH                                                       předseda MSS CHPH 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

                                                U S N E S E N Í   

z mimořádné zemské konference MSS CHPH konané 20.2.2023 online 

Zemská konference schvaluje: 

- návrhovou komisi ve složení: Ing.Přemysl Duda, Lubomír Kubáček, Rostislav 

Duda 

-mandátovou komisi ve složení: MVDr.Martin Polášek, Lubomír Becha, Daniel 

Hrbáč 

-zprávu mandátové komise o počtu mandátů 

- návrh na změnu článku 8), bodu 2, písm. a) a písm. b) Jednacího řádu: 

a) Svazová konference - delegát s hlasovacím právem má k dispozici při hlasování 

počet hlasů odpovídající počtu členů OS dle klíče 1:25 s aritmetickým 

zaokrouhlováním výsledného mandátu. 

b) Zemská konference - delegát s hlasovacím právem má k dispozici při hlasování 

počet hlasů odpovídající počtu členů OS dle klíče 1:25 s aritmetickým 

zaokrouhlováním výsledného mandátu 

Návrhová komise: Ing.Přemysl Duda, Lubomír Kubáček, Rostislav Duda, 

 

 

 


