
                                                                                                        V Horní Stropnici dne 01.12.12 

 
                        Zápis z konference OS Č.Budějovice 
   
 
Program: 1.volba návrhové komise 
                2. zpráva předsedy 
                3. zpráva pokladníka,návrh rozpočtu 2013 
                4. zpráva RK 
                5. návrh závodní sezóny 2013 
                6.diskuse 
                7.schálení usnesení 
 
1Podle prezenční listiny,bylo přítomno 30 delegátů,z 35 možných,neomluveni delegáti ZO 
Č.Velenice a ZO Děbolín.Do návrhové komise byli navrženi výborem OS 
:Bartoš,Faktor,Kroupa,následně pak zvoleni delegáty OS. 
2Předseda OS rozebral celou závodní sezónu 2012,byl dodržen závodní plán včetně holoubat,jeden 
závod byl stažen a musel byt nahražen, byla oceněna práce přepravce,výpočtáře,startéra a pana 
Žocha,který nám zajišťoval komunikaci v Německu,předseda žádá členy Jury,aby více 
komunikovali při špatné předpovědi počasí,pro včasné,případné přesunutí závodu. 
3Zpráva pokladníka: příjmy: 543934 Kč,výdaje: 478493 Kč,zůstatek účet:65441 Kč,zůstatek 
hotov.:5060 Kč,zůstatek celkem: 70501 Kč.Veškeré výdaje a příjmy jsou za rok 2012 o to ke dni 
14.11.2012.Pokladník OS navrhuje na rok 2013 platbu nácviků a závodů holoubat předem,před 
hlavní sezónou. 
4Revize pokladny nebyla provedena z důvodu zdravotní neschopnosti předsedy RK,revize bude 
provedena co v nejkratším možném termínu.  
5Výcvikář OS rozeslal již předem  všem ZO návrh závodní sezóny na rok 2013,přeseda OS    
seznámil přítomné se závodním plánem,včetně  kooperací na DT s OS 
Tábor,Horácko,Domažlice,Prácheň a Č.Západ. A společného startu závodu Aschafenburg s OS 
Tábor,Horácko,Prácheň. 
6Předseda OS seznámil přítomné,o možné kontrole kapacity přepravních boxů, a to hlavně v 
Německu,dále  navrhuje vyrovnaný rozpočet na rok 2013 a to 485 000 Kč,ZO Zliv žádá OS o přijetí 
nového člena P.Hanzeliho,ZO Týn uvolňuje jeden box,ZO Žár a Netolice mají zájem o jeden box 
navíc,Předseda OS požádá ŘV ČSCHPH  o zajištění vypouštěcího místa (okolo Plzně) pro závod 
holoubat.Pokladník navrhuje cenu boxu 4500 Kč,včetně Koblenzů. 
7Schválení usnesení: konference  schvaluje: závodní plán v celém znění,podle navržení výcvikáře 
OS,mistrovské série,bodové ohodnocení,vyhodnocení GM podle dosažených bodů,tak jak bylo v 
roce 12,dále pak cenu boxu na rok 2013  a to 4500 Kč,návrh rozpočtu na rok 2013,dále pak 
schvaluje zodpovědnost OS,za případné sankce,za přeplnění přepravních boxů a přijetí nového 
člena P.Hanzelyho,placení  všech nácviků a závodů holoubat před sezónou.Přijato 30 delegáty. 
 
                                  
 Ověřil předseda OS  Jiří Humplík                                             zapsal tajemník OS Jirka Kroupa 
 
 

 


