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

Zápis
Oblastní konference OO ČSCH Plzeň
8.4.2017
Místo konání: Nýřany
Pozváno 18 delegátů, přítomno 13 delegátů, omluveni 1 delegát, neomluveni 4 delegáti. Své
kandidáty neměly zastoupeny ZO Líně, Chlumčany, Nepomuk a Horšice. Delegát ZO Přeštice
poštovní holubi se omluvil telefonicky jednateli.
Z Oblastního výboru omluveni Ing. Lisnerová a Martin Loukota, ostatní přítomni.
Oblastní konferenci zahájil předseda Oblastní organizace Ing. Václav Krůta v 9.30 hodin a řídil
její průběh. Delegáty, ostatní účastníky přivítal a vyzval k uctění památky zesnulým
chovatelům minutou ticha.
Po tomto úvodu přečetl program:
Program konference:
1) Zahájení a schválení programu
2) Volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Kontrola plnění usnesení konference 2016
4) Zpráva předsedy OO ČSCH Plzeň a vedoucích odborností
5) Vyhodnocení soutěží králíkářů a holubářů za rok 2016
6) Zpráva pokladní a hospodaření za rok 2016
7) Zpráva revizní komise
8) Diskuze k předneseným zprávám
9) Zpráva mandátové komise
10) Návrh plánu práce a rozpočet na rok 2017
11) Oblastní výstava 2017
12) Volba delegáta na VH ČSCH listopad 2017
13) Volba přípravné komise pro volby v roce 2018 a organizačního zajištění voleb v roce
2018
14) Volba chovatelů na ocenění u příležitosti 60.výročí ČSCH
15) Připomínky k návrhům jednacího a volebního řádu
16) Diskuze
17) Usnesení a závěr
Nikdo program nechtěl doplnit. Delegáty byl program schválen všemi hlasy.
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Volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Volba mandátové komise:
Do mandátové komise byl z Oblastního výboru navržen Stanislav Menoušek, delegáty byl
navržen přítel Matoušek a Kondrys. Všichni pro.
Volba volební komise: Oblastním výborem byl do návrhové komise navržen Ing. Jaroslav
Loukota, z delegátů přítel Richtr a přítel Chlanda.
Volba návrhové komise: Z Oblastního výboru byl navržen přítel Josef Louda, z pléna navržen
Alois Balíček a Edvard Albrecht.
Zapisovatel a ověřovatel zápisu: Zapisovatelem byl navržen Jednatel Václav Eliáš,
ověřovatelem zápisu přítel Januš a Ing. Lang.
Delegáti Oblastní konference souhlasili s takto navrženými komisemi.

Kontrola plnění usnesení konference 2016:
Kontrolu plnění usnesení a současně práci Oblastního výboru přednesl jednatel V. Eliáš, DiS.
Všechny úkoly byly splněny.

Zpráva předsedy OV ČSCH a předsedů odborností:
Předseda Ing. Václav krůta zhodnotil rok 2016. Informoval o počtu základních organizací, které
je v současné době 18, upozornil na stárnoucí členy a neochota vstupu do svazu chovatelů
mladými lidmi. Informoval o problémech se členy ZO Horšice, kteří mají v současné době
pouze čtyři členy a reálně jim dle nových stanov hrozí zánik. Dále informoval o organizacích,
které si letos připomenou výročí vzniku. Jsou to ZO Štěnovice a Dolní Lukavice. Další informace
se týkali objednání kroužků, kdy nabídl chovatelům přivezení kroužků z Prahy vždy, když
pojede z jednání ÚV ČSCH. Po chovatelské stránce probíhala činnost v naší oblasti v normě bez
vážnějších veterinárních nemocí. Veterinární opatření bylo vyhlášeno koncem roku, z důvodu
ptačí chřipky, ale to se netýkalo pouze naší oblasti, ale výrazně se jí to jako všech ZO v našem
státě. Dále vyjmenoval výstavy pořádané v naší oblasti, zaměřil se především na Regionální
výstavu a Oblastní výstavu, obě uskutečněné v Nezvěsticích. Poděkoval vystavovatelům na
celostátních výstavách, v Olomouci, kde se konala Celostátní výstava mláďat, prvně zde byli
mladí holubi. V souvislosti s touto výstavou poděkoval také Ditě Keslové za dopravu zvířat tam
a zpět. Zhodnotil Regionální výstavu jako kladnou jak ekonomicky, tak organizačně. Na
Celostátní výstavě v Lysé nad Labem jsme se umístili na krásném třetím místě za Brnem, což
je úspěch a vyzval členy k další úspěšné práci a reprezentaci. Oblastní výstava byla po dlouhé
době úspěšná, a to i po ekonomické stránce. Součástí této výstavy byla tradičně Mikulášská
nadílka. Pochválil naše mladé chovatele za úspěšnou reprezentaci a vynikající umístění na
Olympiádě v Rumburku. Vyzval organizace o vzájemnou spolupráci na pořádání výstav.
Dále zhodnotil práci Oblastního výboru. Informoval o realizaci schůzí, komunikaci a všem
členům výboru poděkoval za jejich práci.

Zpráva vedoucího odboru králíků:
Přítel Jaroslav Kohout zhodnotil činnost odbornosti králíků. Komise se sešla v uplynulém roce
dvakrát. Vyzval základní organizace o zvolení člena, který se bude zúčastňovat těchto komisí a
podávat informace z těchto jednání. Dále zhodnotil celostátní výstavy, Regionální výstavu
v Nezvěsticích, kde králíkáři se umístili na 4.místě a přispěli tak k celkovému umístění na
prvním místě. Poděkoval všem bez rozdílu za vystavení zvířat na těchto výstavách a taky těm,
kteří nabídli svá zvířata a nebyli vybráni. Informoval o umístění na Meziokresní soutěži v Lysé
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nad Labem, kde naše oblast získala v chovu králíků 9. místo, což je úspěch. Mistra chovu a
šampiona získal Roman Škrábek. Na Oblastní výstavě bylo přes 200 králíků.
Plemenné chovy tento rok získali Přibyl, Bukovská a Škrábek.
Při vyhodnocení nejlepšího chovatele oblasti se umístili na prvním místě Roman Škrábek a Ing.
Roman Lang na místě druhém. Mladí chovatelé Hodanová s burguňskými.
Připravuje se výstava v ZOO Plzeň. Osloveni budou chovatelé českých plemen.

Zpráva vedoucího odboru drůbeže:
Vzhledem k tomu, že vedoucí oboru drůbeže Martin Loukota nebyl přítomen, přednesl jeho
zprávu Ing. Jaroslav Loukota. Všem chovatelům poděkoval za účast při výstavách a vyzval
chovatele k účasti na komisích. Na poslední odborné komisi byli přítomni 4 delegáti. Zmínil se
o ptačí chřipce, která uzavřela výstavy koncem a začátkem roku.

Zpráva vedoucího odboru holubů:
Zprávu přednesl Ing. Krůta. Zhodnotil práci oboru za loňský rok. Informoval o komisích, které
se sešly dvakrát. Dále vyhodnotil soutěž o nejlepší chovatele a vyjmenoval vítěze. Na prvním
místě se umístil přítel Kuchynka, na druhém přítel Kohout a na třetím přítel Kopp. Všem
poděkoval.

Zpráva vedoucího odboru mladých chovatelů:
Pro nepřítomnost Ing. Lisnerové zprávu podala Bc. Dita Keslová. Informace podala o akci
mladých chovatelů s vyhodnocením, která se uskutečnila v ZOO Plzeň. Dále informovala o
Olympiádě v Rumburku a vyjmenovala vítěze. Celkově jsme se umístili na 7.místě. Přednesla
kritiku na organizaci Olympiády v Rumburku.
Pro letošní rok jsou naplánovány akce pro mladé chovatele s vyhodnocením v Bijadlech u
Merklína a Olympiáda v Poběžovicích.
Předseda Ing. Krůta poděkoval Ing. Lisnerové za práci.
Zpráva vedoucího odboru okrasného ptactva:
Václav Eliáš zhodnotil rok 2016, informoval o Krajské výstavě, která se uskutečnila ve Staňkově
a chovatelé Plzně získali druhé místo, z Plzně jihu čtvrté. Kritizoval nezájem objednání
nánožních kroužků ze strany chovatelů. Informace podal o cenách kroužků a době dodání při
řádném objednání.

Zpráva oblastního registrátora:
Stanislav Menoušek podal informace o registraci králíků. Vyjmenoval zaregistrované plemena.
Oproti minulému roku je mírný nárůst. Bylo zaregistrováno 1086 králíků. Vyzval přítomné o
pečlivější vyplňování dokumentace. Informoval o příručce, kterou by měli dostat všichni
chovatelé králíků.

Předání pohárů nejlepším chovatelům:
Poháry byly předány Ing. Romanu Langovi a Jaroslavu Kohoutovi. Příteli Kuchynkovi převzal
pohár v zastoupení Jaroslav Kohout. Ostatním budou poháry předány osobně v nejbližší
příležitosti.

Zpráva pokladní:
Pokladní Bc. Dita Keslová podala informaci o příjmech a výdajích. Rozpočet za rok 2016 byl
vyrovnaný. Stav bankovního účtu k datu 31.12.2016 činil 154 419,-Kč. Konečný stav pokladny
k datu 31.12.2016 je 53 810,-Kč.
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Zpráva revizní komise:
Předseda revizní komise Ing. Pavel Kovařík seznámil přítomné delegáty s činností revizní
komise, zúčastněných schůzí. Kontrola proběhla dne 20.3.2017. Při kontrole účetnictví revizní
kontrola neshledala závady. Byly kontrolovány všechny transakce a delegáti s tímto výsledkem
byli seznámeni. Souhlasil se zprávou účetní.
Pochválil činnost oblastního výboru a pokladní za vedení účetní knihy.

Diskuze k předneseným zprávám:
Matoušek: Vznesl dotaz na výroční členské schůze k příležitosti založení ZO Štěnovice a Dolní
Lukavice. Odpověděli delegáti ze zmiňovaných ZO. Datum bude upřesněn.
Louda: Vnesl dotaz: Proč na webových stránkách nejsou vyjmenováni chovatelé s adresami
k dohledání veřejnosti při spolupráci v chovech? Na tento dotaz odpověděl jednatel V.Eliáš,
které tyto webové stránky spravuje. Na zveřejnění jmenovitého seznamu by musel být souhlas
všech členů a takový to souhlas není a v počtu členů je nemožné ho vypracovat.

Zpráva předsedy mandátové komise:
Na konferenci bylo pozváno 18 delegátů, přítomno je 13 delegátů, jeden omluvený, 4
neomluveni. Oblastní konference je s 81,5% usnášeníschopná.

Oblastní výstava:
Tento bod byl přeřazen z původního plánu za zprávu mandátové komise.
Z loňské Oblastní konference se o Oblastní výstavu přihlásili ZO Blovice a Dnešice. Za Blovice
byl přítomen přítel Januš, který se představil a souhlasil, že ZO Blovice bude schopná letos
pořádat Oblastní výstavu. V letních měsících proběhne na areálu rekonstrukce střechy, která
do konání výstavy bude provedena. Na další rok 2018 se přihlásily organizace Dnešice a PlzeňDoubravka. Předseda ZO Plzeň – Doubravka by rád pořádal Oblastní výstavu příští rok
s ohledem na konání Krajské výstavy okrasného ptactva, které se v tomto areálu koná ob rok
a příští rok se bude konat v okrese Domažlice.
Matoušek vznesl dotaz, jestli určitě bude střechy blovického areálu hotova. Byl ujištěn
přítelem Janušem, že střecha bude hotová.
ZO Plzeň – Doubravka se uchází o Oblastní výstavu v roce 2018.

Návrh plánu Oblastního výboru na rok 2017:
-

Konat schůze, zápisy zveřejňovat na webu www.oocschplzen.cz
Čtvrtletně vydávat Informační zpravodaj
Svolávat odborné komise a jejich činnost rozvíjet
Naplnit plánované akce mladých chovatelů
Zajistit Regionální výstavu a Meziokresní soutěž při Celostátní výstavě v Lysé nad
Labem, zajistit Oblastní výstavu
ZO Blovice zajistit Oblastní výstavu
Finančně podpořit 50% vystavovatele na celostátních výstavách za výstavní poplatky,
katalog v celkové částce do 8000,-Kč

Návrh rozpočtu na rok 2017:
Pokladní Bc. Dita Keslová delegáty seznámila s Návrhem rozpočtu na rok 2017. Je počítáno
s příjmy 51 500,-Kč a s výdaji 51 500,-Kč.
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Propagační přehlídka v ZOO Plzeň:
Ing. Václav Krůta přítomné seznámil s podmínkami akce. Jedná se o propagační výstavu bez
posuzování. Jedná se o dva po sobě jdoucí víkendy v měsíci srpnu. Přes týden tam zvířata
nebudou. Podmínkou vystavení čistokrevných a registrovaných zvířat převážně českých
národních plemen.
Lang: K vystaveným zvířatům zamezit přístup veřejnosti z důvodu nevhodného krmení.
Kondrys: ZO Plzeň – Doubravka zapůjčí na tuto akci klece zdarma
Matoušek: Domluvit krmení u králíků z důvodu zažívacích potíží z nárazové změny krmení.
Dále navrhuje ponechat tam zvířata celý týden.
Kohout: Upozorňuje, že zvířata musí splňovat standard a podal výčet českých plemen
chovaných v naší oblasti.
Bylo hlasováno bodu Schválení návrhu práce Oblastního výboru v roce 2017. Všichni pro.
Dále bylo hlasováno pro uskutečnění Propagační výstavy v ZOO Plzeň. Všichni pro.

Volba delegáta na Valnou hromadu 25.11.2017:
Předseda Ing. Václav Krůta navrhl na Valnou hromadu jednatele Václava Eliáše a nechal
konferenci hlasovat. Všichni delegáti byli pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Volba přípravné komise
Tato komise byla zvolena dle ustanovení stanov schválených od 1.1.2017. Bude min. tříčlenná.
Ústřední výbor se bude volit jednotlivě s volbou předsedy. Návrh aby Oblastní výbor nadále
byl sedmičlenný. Hlasování bude tajné a budou se volit jednotlivci. Po výročních schůzích
nahlásit do 20.3.2018 kandidáty do Oblastního výboru a revizní komise, ÚOK A ÚRK, ÚV.
Hlasování o 7členém Oblastním výboru, 3 členové revizní komise. Všichni pro.

Volba zasloužilých funkcionářů:
Na této volbě se podíleli volební komise ve složení: Ing. Loukota, Dr. Richtr a Chlanda. Počet
je vydán v souvislosti počtem členů ve spolku. Naše oblast odpovídá počtem do kategorie 150
– 300 člunů a tím se volí tři členové. Hlasováním byly vybráni Juha, Holeček a Louda.

Seznámení s jednacím a volebním řádem:
Vzhledem k technickým problémům počítače jednatele V.Eliáše nebyly materiály rozeslány
členům, byl návrh přečten předsedou Ing. Krůtou. Vyzval, aby po doručení ho ZO zpracovali a
do 10.5.2017 písemné argumenty posílat mailem. Jednatel již má opravený počítač a jednací
řád znovu rozešle.
Diskuze k jednacímu řádu:
Kovařík: zbytečné ověřování podpisu v Plné moci
Louda: Dotaz na uchovávání dokumentace. Odpověděl předseda Ing. Krůta. Zvukový záznam
se uchovává jeden rok. Ostatní dokumenty 5 let.
Menoušek: Dojednat podmínky účasti členů, aby schůze mohla být usnášeníschopná.

Diskuze:
Menoušek: Poděkování registrátorům
Louda: Upozornil, že z důvodů přejmenování organizací dle nových stanov se budou muset
předělat razítka.
Matoušek: Hlavně se jedná o ZO čerpající dotace.

Návrh na usnesení:
Přítel Josef Louda přečetl návrh na usnesení a konference tento návrh odsouhlasila všemi
hlasy. Nikdo nebyl proti stejně tak se nikdo nezdržel hlasování.
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Usnesení z konference delegátů Oblastní organizace ČSCH Plzeň konané dne
8.4.2017.
A - Konference schvaluje:
1) Program konference
2) Členy mandátové komise př. Menouška, Matouška a Kondryse
3) Členy volební komise př. Ing. Loukotu, Doc. Richtra a př. Chlandu
4) Členy návrhové komise př. Loudu, Balíček a Albrechta
5) Zapisovatel: př. Eliáše Dis a ověřovatele př. Januše a př. Ing. Langa
6) Zpráva pokladní a hospodaření za r. 2016
7) Plán činnosti a rozpočet na rok 2017
8) Zpráva předsedy RK
9) Delegáta na Valnou hromadu př. V. Eliáše, DiS
10) Účastníky slavnostní schůze v Senátu ČR
11) Konání Oblastní výstavy Blovice 2. – 3.12.2017
12) Propagační výstava králíků, holubů a drůbeže v areálu ZOO Plzeň
B – Konference bere na vědomí:
1) Zprávu o plnění usnesení konference 2016
2) Zprávu předsedy Oblastního výboru a jednotlivých vedoucích odborností a úseků
za r. 2016
3) Vyhodnocení soutěží o nejlepšího chovatele králíků a holubů za rok 2016
4) Informace a diskusní příspěvky delegátů ZO ČSCH na konferenci
C – Konference ukládá:
1) Naplnit plán činnosti a rozpočet na r. 2017
2) Zaplatit členské příspěvky členů na r. 2018 a ostatní poplatky, zpracovat evidenční
listy a výkazy členů ZO na r. 2018 a ostatní poplatky do konce listopadu
3) Vedoucím odborností K, H, D, a MCH organizačně zajistit průběžně plánování akce
4) ZO ČSCH Blovice v termínu 2.- 3.12.2017 uspořádat Oblastní výstavu
5) Podporovat výstavnictví našich chovatelů, účtenky k proplacení podat do 10.12.2017
6) Písemné poznámky k jednacímu a volebnímu řádu podat do 10.5.2017
V době schvalování usnesení přítomno 13 delegátů.
Pro hlasovalo: 13
Proti hlasovalo: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Oblastní konferenci předseda ukončil ve 13.10 hodin.
Zapsal: Václav Eliáš, DiS
Ověřovatel zápisu: Ing Lang, Januš
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