Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň
IČ: 00448401
www.oocschplzen.cz; e-mail: oocschplzen@seznam.cz; mob.: 728 443 895

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH
ze dne 15.1.2018
Přítomni: Ing. Krůta, Eliáš, Keslová, Menoušek, Loukota, Ing. Lisnerová, Kohout, Ing. Kovařík,
Ing. Lang
Omluveni: 0
Nepřítomni: 0
Předseda Ing. Krůta zahájil schůzi v 16.00 hodin a celou schůzi řídil. Přivítal všechny přítomné
a seznámil je s programem.

Program:
Zahájení
Kontrola usnesení z minulé schůze
Výroční členské schůze
Schůze odborných komisí
Oblastní konference 2018
Vyúčtování dotací
Diskuze
Příští schůze
Závěr

Kontrola usnesení z minulé schůze:
Předseda dle zápisu z minulé schůze zkontroloval plnění. Všechny úkoly byly splněny.

Výroční členské schůze:
Základní organizace by měli poslat pozvání členům vyšších organizačních složek, pokud
požadují jejich účast na své Výroční schůzi. Vzhledem k tomu, že letošní Výroční schůze jsou
volební, člen oblastního výboru by měl dohlížet nad těmito volbami. Bude se volit výbor a
kontrolní komise. Ta by měla být tří členná nebo by měla být zvolena osoba, která se touto
činností bude v ZO zabývat. Dále by měl být zvolen delegát na Oblastní konferenci v poměru
1:20, návrh kandidátů do vyšších orgánů a funkcí. Pokud bude navrhován kandidát do vyšších
funkcí, musí toto být v zápisu Výroční členské schůze.

Výroční členské schůze:
Zatím poslali pozvánky tyto základní organizace:
2.2.2018 Přeštice – zúčastní se Eliáš
16.2.2018 Dnešice – zúčastní se Bc. Keslová
16.2.2018 Horní Bříza – zúčastní se Ing. Krůta
23.2.2018 Plzeň – Doubravka – zúčastní se Ing. Krůta
3.3.2018 Blovice – ještě není určen člen oblastního výboru.
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Schůze odborných komisí:
Termíny Odborných komisí byly stanoveny takto:
5.2.2018 v 16.00 hodin
12.2.2018 od 15.00 hodin – holubi
26.2.2018 od 16.00 hodin – drůbež
Na těchto komisích by měl znát delegát na Ústřední odbornou komisi
Schůze Ústředních odborných komisí jsou naplánovány v těchto termínech:
21.4.2018 – holubi
25.5.2018 – králíci
2.6.2018 – drůbež

Oblastní konference 2018:
Oblastní výbor uvažuje o dvou možných termínech konání Oblastní konference 2018. Jeden
termín je 7.4.2018, druhý možný termín by mohl být 14.4.2018. Místo konání zatím není
známo. Předseda Ing. Krůta jednal s předsedou chválenické základní organizace o konání
v prostorech chovatelského areálu v Želčanech. Předseda chválenické ZO Ing. Kovařík zjistí
možný termín volných prostor areálu.

Vyúčtování dotace:
Pokladní Bc. Dita Keslová přečetla návrh zaúčtovaných transakcí k předložení na Krajském
úřadě k čerpání dotací. Výdaje za akce lehce přesáhly částku věnovanou Plzeňským krajem na
dotace, která činila 40 000,-Kč.
Po seznámení vyúčtování se Oblastní výbor rozhodl požádat Krajský úřad Plzeňského kraje o
požádání dotace na rok 2018. Vznikla také diskuze o možné dopravě na Celostátní výstavu do
Olomouce. Přítel Kohout navrhl možnost půjčení dodávky v půjčovně, kdy za stav vozidla si
ručí půjčovna. Jednatel V.Eliáš prověří půjčovny dodávek a možné náklady.

Diskuze:
Stanislav Menoušek: Upozornil na neocenění členů zajišťující výstavu v ZOO. Dále seznámil
s rozhovorem s mluvčím ZOO, že je možnost využít komentované prohlídky.
Martin Loukota: Upozornil na úmrtí přítele Uhra
Jaroslav Kohout: Omluvil za minulou neúčast. Hodnocení a ocenění členů zajišťujících výstavu
v ZOO Plzeň by měla proběhnout na Oblastní konferenci, kde to bude mít patřičnou váhu. Dále
vznikla diskuze o vzniklé skupině zvolených členů na minulé konferenci o přípravě volebního
výboru. Bylo vysvětleno, že tato skupina zatím neměla materiály ke své práci.
Ing. Pavel Kovařík: navrhl na možnost odměny na ZOO z dotace
Ing. Roman Lang: Nabízí možnou spolupráci s firmou Fink o zakrmení výstav.
Ing. Magdaléna Lisnerová: Podala informace o vyhodnocení MCH, které připravuje.
V souvislosti s tím se předběžně jedná se statkem Černá ovce. Zatím je volný termín 13.5.2018
v odpoledních hodinách. Tento termín není konečný, bude se jednat o jiném, vhodnějším
termínu.
Bc. Dita Keslová: neměla příspěvek do diskuze
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Václav Eliáš, Dis: Seznámil Oblastní výbor s počtem členů v oblasti, který je přesně 350. Dále
ostatní seznámil s průběhem vyplňování databáze a objednávání známek. Předpokládá, že
když se průběžně bude databáze doplňovat, bude práce na konci roku jednodušší.

Příští schůze: 19.2.2018 od 15.00 hodin v restauraci U Gigantu.
Usnesení:
Jednatel Václav Eliáš prověří možné půjčovny dodávek
Ing. Pavel Kovařík zjistí volné prostory areálu v Želčanech v termínech 7.4.2018 nebo
14.4.2018 ke konání Oblastní konference.

Závěr:
Konec schůze: v 17.45 hodin
Zapsal:
Václav Eliáš, DiS
Jednatel OO ČSCH Plzeň
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Ing. Václav Krůta
Předseda OO ČSCH Plzeň

