
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů 
Oblastní spolek Prácheň 

 
 
V Jickovicích: 23.03.2018  

- výbor 
 
Účast: Ing. Václav Pítra, Marek Hradil, Pavel Vítovec, Václav Korda, Milan Černý, Ing. 

Miloslav Bursa, Stanislav Brejcha, Jaroslav Šustr, Petr Sulán  

 
Zápis č. 2/2018 

 
z výborové schůze OS Prácheň  

konané dne 16.03.2018 v Tálíně od 17.30 hod. 
 
Program schůze: 
 
1. Zahájení, kontrola účasti 
2. Kontrola usnesení z minulé schůze 
3. Zpráva předsedy 
4. Zpráva pokladníka 
5. Různé  
6. Usnesení  
7. Závěr 
 
 
Ad 1.)   Zahájení, kontrolu účasti a seznámení s programem provedl předseda OS př. Ing.V. Pítra. 
              Přítomna je nadpoloviční většina členů výboru, program byl jednohlasně odsouhlasen.       
  
Ad 2.)  Tajemník př. M. Hradil přečetl usnesení z minulé schůze a konstatoval, že usnesení  
             bylo splněno. 
           
Ad. 3.) Ve své zprávě předseda opět připomněl nutnost dodržování termínů. V té souvislosti uvedl, 
že termín pro nahlášení požadavků MS na rok 2018 je do 31.03.2018.  
Detailní zpráva bude předložena na konferenci delegátů. 
 
 
 
Ad 4.)   Pokladník př. Ing. M. Bursa informoval o stavu finančních prostředků: 
 
Všechny platby za rok 2017 jsou uhrazeny. 
 
Stav na účtu k 31.12.2017: 263.634,01 Kč 
Příjmy 2017: 471.605,28 Kč 
Výdaje 2017: 371.143,84 Kč 
Hospodářský výsledek 2017: 59.616,44 Kč 
 
Dále provedl kalkulaci ceny košů na rok 2018 u všech třech návrhů závodního plánu.  
Detailní zpráva bude předložena na konferenci delegátů. 
 



 
Ad 5.) Různé 
 
Přítel P. Sulán informoval o plánované technické kontrole dopravního prostředku OS Prácheň. Po 
technické kontrole následně proběhne vyčištění nástavby. O MS, které toto budou mít na starost se 
rozhodne na konferenci delegátů. Dále informoval přítomné, že řidiči zůstávají i pro letošek stejní. 
Navrhuje se ihned po sezoně 2018 sejít a začít řešit způsob dopravy v dalších letech. Jako hlavní 
problém vidí především stáří dopravního prostředku, u kterého hrozí, že mu nebude povolen vjezd 
do BRD. Pak přichází v úvahu tři varianty řešení. Nový dopravní prostředek, pronájem dopravy u 
externího dopravce a nebo nákup nového vozíku. 
Marek Hradil připomněl nutnost připravit kameru již před sezonou tak, aby mohli být řidiči 
zaškoleni a mohli zkusit natáčení již na oblastních nácvicích. 
Dále zde zazněl návrh na pořádání výborových schůzí či oblastních konferencí více ve středu 
oblasti (např. ve Strakonicích) z důvodu velkých dojezdových vzdáleností z MS na druhém konci 
OS. 
 
                              
Ad 6.)  Usnesení:  
 
Výborová schůze: 
 
Bere na vědomí: 

1)   Zprávu předsedy 
2)   Zprávu pokladníka 

 
Ukládá: 
Konferenci delegátů stanovit dva MS, jejichž členové zajistí úklid nástavby před sezonou 2018. 
 
 
Ad 7.)   Závěrem předseda př. Ing. V. Pítra poděkoval všem přítomným za aktivní účast. 
                                                                                                                           
                                         

                                                                                      Zapsal:                                                           
Marek Hradil 

                                                                                                          tajemník OS 


