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7.3.2018, Restaurace „U Václava“ – Rokycany - 18,05 hod. 

 

Zápis ze schůze OV ČSCH, OO Rokycany – 1/2018. 
 
Program schůze : 

 

1. Zahájení, schválení programu. 

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Plnění usnesení z územních konferencí ČSCH, OO Rokycany 

4. Plán činnosti na rok 2018 

a) Výstavnictví 

b) Územní konference chovatelských odborností 

c) Dotace 

5. Různé 

a) Stav předání dokumentů atd. od bývalých funkcionářů okresní organizace 

b) Stávající bankovní účet 

c) Nový bankovní účet s internetovým bankovnictvím 

d) Razítka okresní organizace 

e) Web okresní organizace + emailová korespondence 

f) Rozdělení úkolů mezi jednotlivé členy okresního výboru 

6. Diskuze. 

7.   Závěr.   

Přítomni členové okresního výboru :   
 

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

Spousta Václav - člen 

 ( viz prezenční listina ) 

 

 Přítomní hosté : 

Záhlava Lukáš – předseda KK, Hádlíková Kateřina – členka KK  

 

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

     

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 OV/1-2018: „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 OV/2-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany schvaluje zapisovatelem Lubomíra Kesnera 

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

 

ad 3)  Plnění usnesení z územních konferencí ČSCH, OO Rokycany : 

 

Usnesení z okresní konference konané 13.12.2017: 

 
„Delegáti schvalují pro volby v roce 2018 pětičlenný výbor ČSCH, OO Rokycany“ 
- SPLNĚNO 
 
„Delegáti schvalují pro volby v roce 2018 - volbu výbor ČSCH, OO Rokycany z jednotlivých kandidátů 
- návrhy z jednotlivých ZO budou předloženy delegáty na volební konferenci okresu“- SPLNĚNO 
 
„Delegáti schvalují pro volby v roce 2018 – tříčlennou KK ČSCH, OO Rokycany“ 
- SPLNĚNO 
 
„Delegáti schvalují konání volební územní konference v roce 2018 na 28.února“ - SPLNĚNO 

 
Usnesení z okresní konference konané 28.2.2018: 

 
Usnesení OO/17-2018: „Delegáti pověřují nově zvolený výbor ČSCH, OO Rokycany o vyhlášení 
termínu a uskutečnění konferencí jednotlivých územních chovatelských sekcí. 
-SAMOSTATNÝ BOD PROGRAMU 
 
Usnesení OO/18-2018: „Delegáti schvalují změnu sídla ČSCH, OO Rokycany a to na adresu 
Radnice, Plzeňská 653, 338 28 a pověřují nově zvolené statutární zástupce ČSCH, OO Rokycan,  
provedením tohoto administrativního kroku“ - SPLNĚNO 
 

K jednotlivým usnesením o zvolených funkcionářích Okresního výboru a Kontrolní komise 

ČSCH, OO Rokycany : 

-všichni zvolení funkcionáři dodali potřebné ověřené dokumenty potřebné k zápisu do 

spolkového rejstříku, včetně souhlasu vlastníka pro nové sídlo Okresní organizace. 

 

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. 

 

ad 4)  Plán činnosti na rok 2018 : 
 

a) Výstavnictví : 

-diskutováno bylo k výstavám v roce 2018 a dalších letech a potřebných krocích, které musí 

okresní výbor učinit pro tyto výstavy.   

 

 

 



- žádný z přítomných neměl další podněty do diskuse a tak bylo přistoupeno k hlasování 

pro tento návrh usnesení :   

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. 

 

b) Územní konference chovatelských odborností : 

 

-územní konference chovatelských odborností by se měli uskutečnit pro ustavení 

zástupců okresních odborných chovatelských komisí a dále určit delegáty na 

nadcházející ústřední konference chovatelských sekcí v roce 2018. 

 

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

návrh usnesení :   

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. 

 

c) Dotace : 

 

-pro činnost okresní organizace a podporu chovatelů v našem okrese je zapotřebí 

získávání finančních prostředků. Přítel Petr Blecha informoval přítomné, že za okresní 

organizaci přítel Petr Burýšek podal žádost o finanční dotaci na příslušný odbor města 

Rokycany. Diskuse dále probíhala v duchu jaké máme kde možnosti pro získání 

finančních prostředků. 

 

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

návrh usnesení :   

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. 

 

ad 5)  Různé : 

 

a) Stav předání dokumentů, atd. od bývalých funkcionářů okresní organizace :  

 

-při předání funkcí nově zvoleným funkcionářům okresního výboru, byla předána na 

volební konferenci okresu část agendy od jednotlivých bývalých funkcionářů a bylo 

dohodnuto, že zbývající dokumenty a doklady budou předána osobně mezi 

jednotlivými funkcionáři, přijaté usnesení : 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

b) Stávající bankovní účet : 

 

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

pokladníka OV Rokycany, vytvořením nových dispozičních práv a podpisových vzorů pro nové  

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. 

 

c) Nový bankovní účet s internetovým bankovnictvím 

 

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. 

 

d) Razítka okresní organizace : 

 

-diskuse k tomuto bodu probíhala nad tím co má být na razítkách naší organizace a jejich 

potřebné množství : 

 

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. 

 

e) Web okresní organizace : 

 

 -přítel Blecha představil podobu možných internetových stránek naší okresní organizace, 

bylo diskutováno nad jejím vzhledem a uspořádáním jednotlivých rubrik, dále byla řešena 

jejich velikost pro naše potřeby a možné zpoplatnění této služby pro využití bez reklam a pro 

dostatečné množství vkládaných příspěvků, zpráv a fotografií. 

 

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. 



 

f) Rozdělení úkolů mezi jednotlivé členy okresního výboru 

 

-nově zvolení členové hovořili, o rozdělení svých dílčích úkolů pro okresní organizaci a po 

vzájemné diskusi byli přiděleny tyto základní úkoly : 

 

-objednávka a rozdělování členských známek – jednatel Jiří Fait 

-evidence nových členů - jednatel Jiří Fait 

-objednávka a rozdělení kroužků – pokladník Petr Blecha 

-komunikace se sekretariátem, veřejností – předseda Lubomír Kesner 

 

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. 

 

ad 6)  Diskuse : 

 

-v nastalé diskusi byli řešeny ceny kroužků pro drůbež, holubi a exotické ptactvo pro rok 

2019 a také cena za registrace králíků. Dále se hovořilo o vyplácení cestovného za osobní a 

dodávkový automobil, včetně vyplňování a schvalování cestovních dokladů. 

-řešeno bylo také odměňování chovatelů za jejich chovatelské úspěchy, práci ve funkcích a 

životní jubilea členů ČSCH okresu Rokycany. 

 

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

tyto návrhy usnesení :   

 

Usnesení OV/15-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany schvaluje cenu nánožních kroužků pro 

drůbež, holubi a exotické ptactvo na rok 2019 ( objednávky a doobjednávky ) při přerozdělení 

mezi chovatele za cenu, která bude určena ze sekretariátu – bez navýšení ceny - Termín plnění 

ihned“ – Schváleno čtyřmi hlasy, jeden se zdržel. 

 

Usnesení OV/16-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany schvaluje cenu za registrace králíků pro  

rok 2018  za cenu uvedenou ze sekretariátu – bez navýšení ceny - Termín plnění ihned“ – 

Schváleno pěti hlasy. 

 

Usnesení OV/17-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany schvaluje cenu pro rok 2018 za schválené 

cestovní výlohy pro osobní automobil na  3,00 Kč/1km a pro dodávkový automobil  

6,00 Kč/1km - Termín plnění ihned“ – Schváleno pěti hlasy. 

 

 

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. 

 

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. 
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ad 7) Závěr : 

 

- Jednání ukončeno ve 21,30 hod. Další řádné zasedání OV ČSCH, OO Rokycany se bude 

konat v Rokycanech dne 27.4.2018 v restauraci „U Václava“, čas 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 20.3.2018 

 Ověřování ukončeno: dne 24.3.2018 

 


