Zápis
ZK č. 2/2019
Z podzimní Zemské konference Moravskoslezského spolku chovatelů poštovních holubů konané
dne
5. 12. 2019 v 17.00 hod. v Olomouci, hotel „Hesperia“.
Přítomni:

předsedové nebo zástupci 14 ti OS + členové ŘV a RK +kandidáti do ŘV

Konferenci zahájil předseda MSS CHPH Roman Randják a přednesl následující program, který byl
doplněn o návrh na změny svazových dokumentů a poté konferencí jednohlasně schválen:
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové a mandátové komise
3. Představení kandidátů do Řídicího výboru Moravy a Revizní komise Moravy
4. Zpráva předsedy MSS CHPH
5. Zpráva pokladníka MSS CHPH
6. Zpráva revizní komice MSS CHPH
7. Zpráva výcvikáře + návrh Zemských závodů pro rok 2020
8. Informace o průběhu příprav SEV 2020 (organizační záležitosti, vstupenky, příjem - výdej
holubů)
9. Kontrolní činnost
10. Volby
11. Různé
12. Přestávka
13. Zpráva mandátové ( volební komise )
14. Zpráva návrhové komise
15. Závěr
2. Volba návrhové komise a volební komise
- Do návrhové komise pro zpracování usnesení ZK byli navrženi a schváleni delegáti:
Miroslav Uherek, Václav Švec a Lubomír Kubáček
- Do mandátové komise byli navrženi a schváleni delegáti: Karel Vašíček, Jan Peroutka a
František Strachota
3. Představení kandidátů do ŘV a RK Moravy
Postupně bylo všem navrženým kandidátům umožněno představit se a pohovořit s čím
jsou do voleb, v čem vidí ze svého pohledu přínos pro práci v řídicím výboru.
Zdeněk Uherek, Jaroslav Novotný, Martin Polášek, Miroslav Uherek, Oldřich Planka, Jan Ponížil.
Zdeněk Uherek jako kandidát na předsedu MSS CHPH ve svém vystoupení mimo jiné nastínil
svou vizi, jak vést zemský spolek, co vidí jako hlavní cíl své kandidatury a o čeho chce se svým
týmem v tomto funkčním období dosáhnout. Aby byl výbor funkční oslovil členy končícího ŘV (
Romana Randjáka, Marka Skrbka a Dagmar Bortlovou), s tím, aby zvážili možnost další práce
v řídícím výboru a kandidovali. Následně se představili rovněž ostatní kandidáti, představili svůj
pohled a to c čím mohou být řízení zemského spolku prospěšní. Na závěr vystoupila Dagmar
Bortlovou s tím, že jako týmový hráč přijímá výzvu ke kandidatuře, stejně tak Roman Randják a
Marek Skrbek.
4. Zpráva předsedy MSS CHPH
Ve své zprávě předseda Roman Randják, seznámil s prací řídicího výboru, přípravami
Středoevropské výstavy, Také poděkoval všem členům řídicího výboru za jejich práci
v končícím volebním období. Vyslovil důvěru v pokračování zemských závodů, jejichž je sám
propagátorem.

5. Zpráva pokladníka
Zprávu přednesl Aleš Truhlář. Předal informaci, že došlo k pochybení ohledně počtu členů pro
výplatu peněz z účtu svazu. Toto bude nutno dořešit a upravit tak platby ve vztahu
k oblastním spolkům. Po vypořádání těchto nedostatků připraví pokladnu k předání nově
zvolenému pokladníkovi, po provedení revize.
6. Zpráva předsedy RK
Tuto přednesl předseda RK František Zeman. Zpráva bude přílohou zápisu
7. Zpráva výcvikáře, návrh zemských závodů pro rok 2020
Jaroslav Novotný předal předsedům dokumentaci z roku 2019, upozornil na nedostatky, ke
kterým v tomto roce docházelo. Předložil přítomným návrh zahraničních závodů ve plánu 2
závody v pásmech a 2 závody v rámce Moravy. Po obsáhlé diskusi na toto téma a důležitosti
zachovat program v této podobě, kdy bylo nutno postavit závod tak, aby vzdálenost i
severněji položeným oblastem nebyla další superdlouhou tratí. Schválen model 2 + 2 a
pověřen výcvikář předložit ŘV plán 2020.
8. Středoevropská výstava
Jak již předeslal Roman Randják ve svém příspěvku, Karel Vašíček seznámil přítomné
s koncepcí výstavního výboru. Tento se pravidelně schází pod vedením Jarka Novotného,
kontroluje se plnění jednotlivých úkolů. Předsedové obdrželi, jak bylo rozhodnuto na Svazové
konferenci 2 vstupenky na gala večer, volný vjezd do areálu mimo výstavní dny a další
důležité informace.
9. Kontrolní činnost 2019
Marek Skrbek přítomné seznámil s výsledky kontrol jednotlivých OS a kontrol
mezioblastních. Opět apeloval, že je nutno dělat kontroly především na nasazování holubů,
zvýšená pozornost se musí věnovat nasazování ve svozových uzlech při zahraničních
závodech, kontrolovat přepravu, dokumentaci i kompetentnost posádky, která přepravuje
tyto holuby.
10. Volby
Volby probíhaly tajnou volbou. Nejdříve byl volen předseda MSS CHPH
- Následně členové do řídicího výboru
- Po zveřejnění výsledků byl doplněn do kandidátky na člena revizní komise připsán Zvonko
Halajko a Jan Peroutka ( nutno naplnit požadovaný počet členů této komise)
Předsedou byl zvolen Zdeněk Uherek počtem 43 hlasů
Členy řídícího výboru
Jaroslav Novotný (43 hlasů)
Dagmar Bortlová (43 hlasů)
Martin Polášek (40 hlasů)
Miroslav Uherek (34 hlasů)
Marek Skrbek
(29 hlasů)
Roman Randják (25 hlasů )
Jan Ponížil, Zvonko Halajko neobdrželi potřebný počet hlasů. Oldřich Planka stáhl
kandidaturu ještě před zahájením voleb.
Předsedou RK byl zvolen
František Zeman (43 hlasů)
Členy revizní komise
Lubomír Becha (43 hlasů)
Jan Peroutka
(41 hlasů)
Zvonko Halajko (32 hlasů)
MSS CHPH navrhuje na funkci prezidenta svazu Jaroslava Novotného (43 hlasů)
Volební komise přednesla tyto výsledky, poděkovala přítomným za zdárný průběh voleb.

Řídící výbor se na své první schůzi domluvil na rozdělení funkcí pro nadcházející období
Místopředseda – Jaroslav Novotný (výcvikář)
Tajemník – Martin Polášek
Pokladník – Dagmar Bortlová
Výstavní a tržní činnost – Miroslav Uherek
Koordinátor přepravy ZZ – Roman Randják
Kontrolní činnost – Marek Skrbek
11. Návrh na čestného člena svazu
Konference projednala a schválila návrh na udělení čestného členství Oldřichu Plankovi,
dlouholetému předsedovi OS Opava.
12. Návrh na změny svazových dokumentů
Jaroslav Novotný předložil návrh na změnu Stanov svazu, upravující § 3 o další organizační
složku svazu. Upravující postavení základních organizací – organizační jednotky bez právní
osobnosti
13. Návrh usnesení
Návrh přednesl za návrhovou komisi Václav Švec, usnesení bylo jednohlasně schváleno a je
přílohou tohoto zápisu.
V Olomouci dne 05. 12. 2019
Zapsala: Dagmar Bortlová
Ověřil: Zdeněk Uherek předseda MSS CHPH

Závěrem bych chtěla jménem řídicího výboru popřát všem příjemné prožití
svátků vánočních naplněných klidem, pohodou a vzájemnou úctou
a do roku 2020 hlavně pevné zdraví.

U S N E S E N Í z podzimní zemské konference MSS CHPH konané 5.12.2019 v Olomouci
Zemská konference schvaluje:
- volební a návrhovou komisi
- zprávu pokladníka o stavu finančních prostředků k 30.10.2019
- zprávu předsedy revizní komise
- Zemské závody MSS 2020:
14.6. 2020 ZZ Krajková - Katovický memoriál
dlouhé tratě 2 zemské závody – vypouštěcí místa stanoví ŘV a 2 závody v pásmech
- návrh změny Stanov ČMS CHPH upravující postavení základních organizací – organizační jednotky
bez právní osobnosti
- návrh na udělení čestného členství v ČMS CHPH pro Ing. Oldřicha Planku
- pořádání komerčních akcí ve prospěch MSS, 4.4.2020 trhy v Hluku
- pořádání CV 2021 v Hluku
Zemská konference zvolila na následující tříleté funkční období:
- předsedou MSS CHPH RSDr. Zdeňka Uherka
ŘV MSS CHPH
členové ŘV MSS do Prezidia svazu:
Ing. Jaroslav Novotný
RSDr. Zdeněk Uherek
Miroslav Uherek
Miroslav Uherek
MVDr. Martin Polášek
MVDr. Martin Polášek
Dagmar Bortlová
Dagmar Bortlová
Ing. Roman Randjak
Ing. Roman Randjak
Marek Skrbek
- předsedou revizní komise MSS CHPH Františka Zemana
- členy revizní komise MSS CHPH
členové do Ústřední revizní komise
Jan Peroutka, Lubomír Becha,Zvonko Halajko
František Zeman, Lubomír Becha
- kandidátem MSS CHPH na prezidenta svazu Ing. Jaroslava Novotného
Zemská konference bere na vědomí:
- úvodní slovo předsedy MSS CHPH
- informaci výcvikáře MSS CHPH
- zprávu o kontrolní činnosti OS CHPH v roce 2019
Zemská konference ukládá:
- pokladníkovi MSS vyřešit do konce roku 2019 finanční rozdíly v zasílání vrácených finančních
prostředků z pokladny ČMS (500,- Kč na člena k 1.1.2018) na jednotlivé oblastní spolky.
Návrhová komise: Lubomír Kubáček, Miroslav Uherek, Ing. Václav Švec

