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27.4.2018, Restaurace „U Václava“ – Rokycany - 18,00 hod. 

 

Zápis z Okresní konference chovatelské sekce – králíci, ČSCH, Rokycany. 
 

Přítomni za odbornost : 

 

 ZO Terešov – př. Fait, př. Blecha 

 

 ZO Strašice – př. Macháček 

 

 ZO Kařez - omluveni 

 

 ZO Mirošov – př. Humlová 

 

 ZO Volduchy – př. Houška, př. Záhlava 

 

přítomno 6  členů ČSCH, z toho 6 delegátů s právem hlasovacím z jednotlivých ZO 

    ( na každých 20 členů ZO má delegát 1 hlas ) – jsme usnášení  schopni. 

    ( k přijatým usnesením je zapotřebí nadpoloviční většina delegátů = 4 hlasy ) 

 

PROGRAM 

1) Zahájení, schválení programu jednání 

2) Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3) Volba členů okresní komise chovatelů odbornosti králíků a jejich funkcí 

4) Volba delegáta na ústřední konference chovatelské sekce králíků pro rok 2018 

5) Diskuse 

6) Závěr 

 

Ad 1)  Zahájení, schválení programu jednání 

     Zasedání svolal e-mailem rozeslanou pozvánkou předseda ČSCH, OO Rokycany přítel Lubomír 

Kesner. Jednání zahájil v 18.00 hod. a dále ho také vedl.   

 

USNESENÍ OKK/1/2018: konference územní chovatelské sekce králíků OO Rokycany schvaluje  

program jednání.   Schváleno všemi hlasy.  

 

Ad 2)  Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

    Zpracováním zápisu byl pověřen Lubomír Kesner, ověřovateli navrženi Petr Houška, Nela 

Humlová .  

 

USNESENÍ OKK/2/2017: Zápis z jednání konference územní chovatelské sekce králíků OO 

Rokycany provede př. Kesner, ověřovateli budou př. Houška a př. Humlová.  Schváleno všemi 

hlasy. 

 

 

 



 

Ad 3)  Volba členů okresní komise chovatelů odbornosti králíků a jejich funkcí 

 

Návrhy od delegátů konference : Lukáš Záhlava, Lubomír Kesner 

 

USNESENÍ OKK/3/2018: Chovatelská komise odbornosti králíků OO Rokycany, bude pracovat ve 

složení: Lukáš Záhlava – předseda, a Lubomír Kesner – člen,  Schváleno všemi hlasy. 

Ad 4)  Volba delegáta na ústřední  konference chovatelské sekce pro rok 2018 

 

USNESENÍ OKK/4/2018: delegát na ústřední  konference chovatelské sekce pro rok 2018 je 

Záhlava Lukáš, náhradník Kesner Lubomír. Schváleno všemi hlasy. 

Ad 5)  Diskuse : 

 

-diskuse probíhala v duchu výstav, které nás čekají v tomto roce a k práci členů okresní odborné 

komise chovatelů králíků 

-přítelkyně Nela Humlová podala krátkou informaci o svém zaškolení do funkce okresní 

registrátorky a převzetí této agendy. 

 

Ad 6) Závěr jednání 

     Jednání bylo ukončeno 18,20 hodin 

                       

 

 

 Zapsal: Kesner Lubomír 

 

 Ověřovatelé:  Houška Petr ( ověřeno emailem 5.5.2018 ) 

 Humlová Nela ( ověřeno emailem 5.5.2018 ) 

 

 

 Předáno k ověření: 4.5.2018 

 

 Ověřování ukončeno: 15.5.2018 

 


