
v Litvínovicích 8.11.2022

Zápis: 

z volební konference Oblastního spolku chovatelů poštovních holubů České Budějovice:

Účast : z celkového počtu 27 delegátů bylo přítomno 24, 2 delegáti byli omluveni 
(Č.Velenice) viz.prezenční listina ,dále přítomni členové výboru OS , členové revozní komice
OS a přepravce OS p.Horáček.

1. Konferenci zahájil a řídil v zastoupení předsedy OS pan J. Novotný,přivítal

přítomné,přednesl program (viz příloha) a návrh mandátové komise 

( Bartoš M.,Prediger ,Heume P.) a návrhové komise ( Kroupa J.,Prediger M.,Čížek 
M.)

2. Kontrola usnesení z poslední konference OS : při kontrole usnesení z poslední

konference, kterou provedl p.Novotný,konstatoval,že byli splněny všechny 
úkoly,zvláště vyzdvihl uskutečněné kooperace a také operativní přesouvání 
závodů z důvodu počasí. Dále poděkoval za obětavou práci výcvikáři 
p.Jelínkovi,startérovi p.Bartošovi a přepravci p.Horáčkovi.

3. Výcvikář OS p.Jelínek velice pečlivě zhodnotil letošní závodní sezónu,která 
broběhla podle plánu,na KT bylo prodáno 60 boxů,na ST 55,5 boxu,hodnotil i 
samotné závody vč.počtů holubů a chovatelů,nastínil celkovou kalkulaci za 
prodané boxy. Dále přednesl rozdíl v platbě DT ZZ Oravita a Debrecín 3. 

U závodů holoubat,které se i po nepovedeném nácviku odletěly nakonec 
všechny se pozastavil a požádal přítomné delegáty a vyjádření se k hostujícím 
chovatelům z OS Prácheň, protože byl vznesen protest proti tomuto hostování 
a to ze strany stávajícího předsedy OS p.Ouředníka,který se domnívá ,že došlo 
k porušení závodního řádu.

Všech 24 přítomných delegátů se domnívá,že k porušení závodního řádu 
NEDOŠLO.



Chovatelé,kteří hostovali,nebyli zařazeni do výsledků OS,tudíž nebylo nutné 
žádat výbor OS o schválení tohoto hostování,zúčastnění hostující svojí 
polouhou nijak nenarušovali celistvost OS.

4. Pokladník OS p.Vlášek seznámil přítomné se stavem účtu OS,dále předeslal,že
tréninky a závody holoubat nemají MS vyrovnány včetně přeplatků a rozdílů 
plateb za DT,žádá všechny MS o uhrazení veškerých plateb a to nejpozdeji do 
30.11.22. Poté proběhne revize účetních dokumentů a pokladny.

5. Volba předsedy OS, předsedy RK,členů výboru OS a členů RK :

J.Novotný seznámil všechny přítomné z průběhem voleb , navrhl tajný způsob 
voleb,který delegáti odhlasovali,přednesl jména všech navržených 
kandidátů,konference OS schválila pětičlený výbor a tříčlenou RK.Po tajném 
hlasování a přepočítání všech hlasovacích lístků se jednohlasně zvolený 
předseda RK p.Prediger st. vzdal této funkce a rezignoval. 

Veškeré výsledky voleb i po druhém kole volení předsedy RK: 

předseda OS : J.Novotný

člen výboru OS : Kroupa J.,Gregor J.,Čížek M.,Roháč M.

předseda RK : Bartoš M

člen RK: Homola P,Jelínek M.

6. Návrh kooperací a závodního plánu na rok 2023: p.Novotný navrhuje 
kooperace se sousední OS Prácheň a OS Tábor na ST a DT a dále dává k 
zamyšlení a přípravě nového závodního plánu na rok 2023,který 
bude ,,spravedlivější“ pro všechny MS.

3. Různé,diskuse: 

výstava OS České Budějovice bude společná s výstavou OS Prácheň,misto 
konání Malovičky 10.12.22,každá OS vystaví cca 50 holubů,vyhodnoceni zde 
budou jen holubi kat.standart,vyhodnocení pořadí chovatelů proběhne na jarní 
konferenci,poplatky za chovatele a klecné hradí OS,Zemská výstava se 
uskuteční 19.11.2023 v Hýskově u Berouna,přepravu holubů,veterinárni 
potvrzení zajistí předseda OS J.Novotný.,klecné a cestovné hradí OS.,MS 
Ledenice navrhují p.Novotného do ŘV ČSCHPH,je potřeba uhradit odměny 
panu Jelínkovi,p.Bartošovi a p.Horáčkovi,.MS ať uhradí veškeré poplatky za 
letošní sezónu (holoubata) na účet OS nejpozději do 30.11.02022.Funkce v 
novém výboru OS : předseda J.Novotný,místopředseda M.Roháč,výcvikář 
J.Gregor,pokladník M.Čížek,tajemník J.Kroupa.

4. Usnesení: usnesení konference přednesl p.Novotný takto:
5. konference schvaluje: program konference



: návrhovou a madátovou komisi

: zvolení předsedy OS,předsedy RK a členů výboru a RK

: vyplacení odměn (výcvikář,startér,přepravce)

: uhrazení klecného a cestovného na výstavu OS i Zemskou.

: návrh kandidáta do ŘV ČSCHPH J.Novotný

6. konference bere na vědomí : zprávu předsedy OS

: zprávu výcvikáře OS

: předběžný návrh zav.plánu a kooperací 2023

: rozdělení fukcí výboru OS

7. konference ukládá : p.Vláškovi do 31.12.22 o uzavření a předání pokladny 

: pro RK revizy pokladny vč.zápisu

: do 31.12.2022 předání veškerých funkcí v OS

8. Usnesení bylo schváleno 24 delegáty.
9. Konferenci ukončil předseda p.Novotný v 20 :00 hod.

Zapsal : tajemník OS J.Kroupa Ověřil : předseda OS J.Novotný


