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27.4.2018, Restaurace „U Václava“ – Rokycany - 16,00 hod. 

 

Zápis ze schůze OV ČSCH, OO Rokycany – 2/2018. 
 
Program schůze : 

 

1. Zahájení, schválení programu. 

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Plnění usnesení ze zasedání OV 1/2018 

4. Informace o práci Krajského sdružení Plzeňského kraje 

5. Diskuze. 

6.   Závěr.   

Přítomni členové okresního výboru :   
 

Kesner Lubomír - předseda, Fait Jiří - jednatel, Blecha Petr - pokladník, Ing. Macháček Petr - 

člen, Spousta Václav - člen 

 ( viz prezenční listina ) 

 

 Přítomní hosté : 

Záhlava Lukáš – předseda KK, Tománek Jaroslav  

 

-přítomno 5 členů OV ČSCH, OO Rokycany - jsme usnášení  schopni - 100% účast. 

     

ad 1) Zahájení, schválení programu : 

 

-Schůzi zahájil předseda OV ČSCH, OO Rokycany přítel Kesner, všechny přítomné 

přivítal a přednesl program schůze, po té otevřel diskusi k programu schůze 

 

 -žádný z přítomných neměl připomínky a tak bylo přistoupeno k hlasování pro tento 

návrh usnesení :  

 

Usnesení OV2/20-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany schvaluje program jednání. – Schváleno 

pěti hlasy. 

 

ad 2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu : 

 

-Zapisovatelem navržen:   přítel Lubomír Kesner 

      -Ověřovatelé zápisu:   všichni členové OV ČSCH, OO Rokycany 

 - žádný z přítomných neměl připomínky a tak bylo přistoupeno k hlasování pro tento 

návrh usnesení :  

 

 Usnesení OV2/21-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany schvaluje zapisovatelem Lubomíra 

Kesnera a ověřovateli budou všichni členové OV ČSCH, OO Rokycany“ – Schváleno pěti 

hlasy. 

 



ad 3)  Plnění usnesení ze zasedání OV 1/2018 ČSCH, OO Rokycany : 

 

Usnesení ze zasedání OV ČSCH Rokycany konané 7.3.2018: 

( kontrolována usnesení pouze ty co ukládají nějaké plnění, bez stálých rozhodnutí ) 

 

Usnesení OV/3-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany pověřuje Lubomíra Kesnera předáním 

ověřených listin nově zvolených funkcionářů a změnu sídla okresní organizace na sekretariát 

svazu“ – Schváleno pěti hlasy. - SPLNĚNO 

 

Usnesení OV/4-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany ukládá všem základním organizacím okresu 

Rokycany, aby se vyjádřili jestli chtějí pro rok 2018 získat pořadatelství okresní výstavy, 

žádosti odeslat do 20.4.2018 na okresní email ( cschoorokycany@seznam.cz ), nebo předáním 

písemné žádosti členům okresního výboru“ – Schváleno pěti hlasy. – SPLNĚNO – jedna 

žádost. 
Usnesení OV/5-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany schvaluje termín pro konání územních 

chovatelských konferencí chovatelů drůbeže, králíků, holubů, okrasného ptactva a  to 

27.4.2018 od 17,30 hodin, v salonku restaurace U Václava. Klíč pro účast delegátů 

z jednotlivých ZO je na každých 20 členů má delegát 1 hlas“ – Schváleno pěti hlasy.- 

SPLNĚNO - konference svolány 
 

Usnesení OV/6-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany pověřuje přítele Petra Blechu, zjištěním kde 

je možné žádat za naší okresní organizaci o dotační tituly a popřípadě vypracováním návrhu 

žádosti k těmto dotačním titulům - Termín plnění do příštího jednání OV ČSCH, OO 

Rokycany“ – Schváleno pěti hlasy. –SPLNĚNO – př. Blecha referoval o možnosti získání 

dotačního titulu z Plzeňského kraje prostřednictvím e-dotace.  

 

Usnesení OV/7-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany pověřuje přítele Petra Blechu – pokladníka 

OV Rokycany a Ing. Petra Macháčka – člena OV Rokycany, vyzvednutím zbývajících dokladů 

a dokumentů týkajících se pokladní agendy od bývalého pokladníka OV Rokycany přítele 

Bohumila Kreidla a to do 10.4.2018 z důvodu ukončení hospodářského roku a podáním 

daňového přiznání a dalších povinností s tím souvisejících.“ – Schváleno pěti hlasy.- . –

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO – př. Blecha informoval o dohodě s př. Kreidlem a to  : ( po 

dodání dokumentu – pokladního dokladu o výplatě hotovosti brigádníkům pracujícím na 

okresní výstavě Volduchy 2017, předá všechny originální doklady týkající se okresní 

pokladny př. Kreidl novému pokladníkovi př. Blechovy ), př. Kesner předal př. Blechovy 

tento doklad dnes. ÚKOL TRVÁ – Termín do 30.6.2018 

 

Usnesení OV/8-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany pověřuje přítele Jiřího Faita – jednatele OV 

Rokycany, vyzvednutím zbývajících dokumentů od bývalého jednatele OV Rokycany přítele 

Petra Burýška a to do 10.4.2018“ – Schváleno pěti hlasy. – SPLNĚNO 

 

Usnesení OV/9-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany pověřuje přítele Petra Blechu – pokladníka 

OV Rokycany, převodem finanční hotovosti z vkladních knížek na jméno, na stávající 

bankovní účet okresní organizace ČSCH Rokycany, a aby vyzval včas k součinnosti s tímto 

krokem bývalého pokladníka OV Rokycany přítele Bohumila Kreidla - Termín plnění do  

10.4.2018.“ – Schváleno pěti hlasy.- NESPLNĚNO, ÚKOL TRVÁ – Termín do 30.6.2018 

 

 

Usnesení OV/10-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany pověřuje přítele Petra Blechu – 

pokladníka OV Rokycany, vytvořením nových dispozičních práv a podpisových vzorů pro nové  
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funkcionáře OV Rokycany a zároveň zrušením stávajících dispozičních práv bývalým 

funkcionářům OV Rokycany , ke stávajícímu bankovnímu účtu okresní organizace ČSCH 

Rokycany, a vyzvat včas k součinnosti s tímto krokem bývalého pokladníka OV Rokycany 

přítele Bohumila Kreidla - Termín plnění do  10.4.2018..“ – Schváleno pěti hlasy. 

– SPLNĚNO + vytvořeno internetové bankovnictví s dispozičním právem př. Blecha 

pokladník a př. Kesner – předseda. 

 

Usnesení OV/11-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany pověřuje přítele Petra Blechu – 

pokladníka OV Rokycany, k vytvoření nového bankovního účtu okresní organizace ČSCH 

Rokycany, kde budou minimální, nebo žádné poplatky za vedení a služby k účtu, včetně zřízení 

internetového bankovnictví. Dispoziční práva budou zřízena pro Petra Blechu – pokladník OV 

Rokycany, Ing. Petra Macháčka - člena OV Rokycany a Lubomíra Kesnera – předseda OV 

Rokycany “ – Termín plnění do 25.4.2018.  – Schváleno pěti hlasy.- NESPLNĚNO, ÚKOL 

TRVÁ – dle dohody termín prodloužen do 31.12.2018 

 

Usnesení OV/12-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany pověřuje přítele Lubomíra Kesnera, 

k pořízení 3 kusů okresních razítek, které budou obsahovat potřebné údaje s přesným názvem 

okresní organizace, včetně IČO. Budou očíslovány od 1 do 3 a přiděleny po jednom 

předsedovy, jednateli a pokladníkovy OV ČSCH, OO Rokycany. - Termín plnění ihned“ – 

Schváleno pěti hlasy. – SPLNĚNO, razítka předána př. Kesner č.1, př. Fait č.2, př.Blecha č.3 

 

Usnesení OV/13-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany pověřuje přítele Petra Blechu, k vytvoření 

a zaregistrování okresních internetových stránek pod názvem „csch-oorokycany.cz“a dále ho 

pověřuje jeho zprávou a údržbou. Bude uhrazen poplatek za jejich funkčnost a to 950,- Kč na 

2 roky. Termín plnění do 30.4.2018“ – Schváleno pěti hlasy. – SPLNĚNO 

 

Usnesení OV/14-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany pověřuje přítele Lubomíra Kesnera, ke 

změně kontaktních emailů se sekretariátem a tajemníky odborností a to na email : 

kesner@cschdz.eu , jirka.fait@seznam.cz , cschoorokycany@seznam.cz , dále vyzvednutím 

nového hesla pro vstup do evidence členů okresu Rokycany - Termín plnění ihned“ – 

Schváleno pěti hlasy. – SPLNĚNO 

 

Usnesení OV/18-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany pověřuje přítele Lubomíra Kesnera, 

zajištěním žádosti pro udělení svazových vyznamenání pro navržené členy okresu Rokycany 

- Termín plnění do 30.6.2018“ – Schváleno pěti hlasy. – SPLNĚNO, žádosti vyplněny a 

předány na sekretariát 

 

Usnesení OV/19-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany podporuje kandidaturu přítelkyně Terezy 

Čulíkové do ÚKPMCH a pověřují přítele  Lubomíra Kesnera a Jiřího Faita podpisem a 

souhlasným stanoviskem pro dotazník kandidáta do tohoto vrcholného orgánu - Termín 

plnění do 30.4.2018“ – Schváleno pěti hlasy. – SPLNĚNO 

 

 

 

Z diskuse k plnění jednotlivých usnesení vyplynula nová usnesení : 

 

Usnesení OV2/22-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany schvaluje žádost členů ZO Volduchy pro 

pořádání okresní výstavy pro rok 2018.“ – Schváleno pěti hlasy 

 

mailto:kesner@cschdz.eu
mailto:jirka.fait@seznam.cz
mailto:cschoorokycany@seznam.cz


Usnesení OV2/23-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany pověřuje př. Faita a př. Blechu 

vypracováním návrhu rozpočtu na činnost okresní organizace pro získání finanční dotace od 

Plzeňského kraje prostřednictvím e-dotace.“ – Termín plnění do 30.6.2018– Schváleno pěti 

hlasy. 

 

ad 4) Informace o práci Krajského sdružení Plzeňského kraje : 

 

Přítel Kesner informoval o proběhlé komunikaci mezi zástupci okresních organizací 

v Plzeňském kraji a nadcházející schůzce zástupců okresů a členů výboru Krajského sdružení 

Plzeňského kraje v Nýrsku. 

 

Usnesení OV2/24-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany pověřuje př. Kesnera aby se zúčastnil 

plánované schůze zástupců KSPK konané 28.4.2018 v chovatelském areálu Nýrsko a jednal o 

změnách v podmínkách pro krajskou výstavu a dalším fungování KSPK.“ – Schváleno pěti 

hlasy 

 

ad 5) Diskuse : 

 

Přítel Kesner informoval přítomné o své opětovné kandidatuře do ústředního orgánu svazu a 

to ÚVV ČSCH  a požádal o kladné stanovisko na kandidátní listinu, kterou má již potvrzenou 

svojí mateřskou ZO Volduchy. 

 

Usnesení OV2/25-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany podporuje kandidaturu př. Lubomíra 

Kesnera do ÚVV ČSCH a pověřuje k podpisu kandidátní listiny př. Jiřího Faita a př. Petra 

Blechu. – Schváleno pěti hlasy. 

 

Další diskuse probíhala v chovatelském duchu, doobědnávek kroužků, plánovaných výstavách 

a vzájemné pomoci, také byla hodnocena zdařilá místní výstava v Mirošově. 

 

ad 6) Závěr : 
 

Jednání ukončeno v 17,20 hod. Další řádné zasedání OV ČSCH, OO Rokycany se bude konat 

v Rokycanech v měsíci červnu, po uskutečněných Ústředních konferencích všech odborností 

v restauraci „U Václava“, čas a termín bude upřesněn. 

 

 

          Lubomír Kesner, v. r.                                                                Jiří Fait, v. r. 

předseda OV ČSCH, OO Rokycany                                  jednatel OV ČSCH, OO Rokycany 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zapsal: Lubomír Kesner 

 Ověřovatelé: všichni členové OV ČSCH, OO Rokycany 

 Předáno k ověření: dne 5.5.2018 

 Ověřování ukončeno: ( emailovou korespondencí ) dne 15.5.2018 


