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28.2.2018, Restaurace „U Václava“ – Rokycany - 17,00 hod. 

 

Zápis z Okresní konference ČSCH, OO Rokycany. 
 
Program schůze : 

 

1. Zahájení, schválení programu. 

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Volba volební komise 

4. Zpráva předsedy Okresní organizace Rokycany 

5. Volby 2018  

a) Volba výboru Okresní organizace Rokycany, včetně člena zodpovědného za práci 

s mladými chovateli 

b) Volba členů Kontrolní komise Okresní organizace Rokycany 

c) Ustavení chovatelských sekcí 

6. Diskuze. 

7.   Závěr.   

Přítomni delegáti s právem hlasovacím :   
 

Členové ZO ČSCH Kařez :      Hrabák Václav 

Členové ZO ČSCH Mirošov :  Skokan Jiří 

Členové ZO ČSCH Strašice :   Dvořák Václav 

Členové ZO ČSCH Terešov :   Blecha Petr, Fait Jiří 

Členové ZO ČSCH Volduchy : Houška Petr, Spousta Václav 

( viz prezenční listina ) 

 

 -konference byla svolána dle usnesení z konference konané 13.12.2017, emailovou 

pozvánkou do všech Základních organizací ČSCH okresu Rokycany 

 

Přítomní hosté z řad jednotlivých Základních organizací okresu Rokycany a členové 

výboru OO Rokycany : 

 

Jágr Jiří ( předseda OO ), Kreidl Bohumil ( pokladník OO ) , Záhlava Lukáš ( ZO Volduchy ),  

Kesner Lubomír ( místopředseda OO), Lovaš Ivan ( registrátor OO ), Macháček Petr ( ZO 

Strašice ), Hrabáková Jaroslava MCH ( ZO Kařez ), Humlová Nela MCH ( ZO Mirošov ), 

Buríšek Petr ( jednatel OO – přítomen od 19,20 hodin ) 

 

-přítomno 7 členů ČSCH, z toho 7 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 ) 

 

 

 

 



 

ad 1) Zahájení, schválení programu : 

 

-Schůzi zahájil předseda ČSCH OO Rokycany přítel Jágr, všechny delegáty přivítal a 

přednesl program schůze, po té předal slovo místopředsedovi ČSCH OO Rokycany, příteli 

Kesnerovi, který otevřel diskuzi k navrženému  programu konference. 

-v diskusi vznesl návrh na doplnění programu, pokladník OO Rokycany přítel Kreidl, o 

doplnění jeho pokladní zprávy za uplynulé období. 

 

          -žádný z přítomných delegátů neměl další připomínky a tak bylo přistoupeno 

k hlasování pro tento návrh usnesení :  

Usnesení OO/1-2018: „Delegáti schvalují pozměněný program konference ČSCH, OO 

Rokycany a to takto: 

1.  Zahájení, schválení programu. 

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Volba volební komise 

4. Zpráva předsedy Okresní organizace Rokycany 

5. Zpráva pokladníka Okresní organizace Rokycany 

6. Volby 2018  

a) Volba výboru Okresní organizace Rokycany, včetně člena zodpovědného za práci 

s mladými chovateli 

b) Volba členů Kontrolní komise Okresní organizace Rokycany 

c) Ustavení chovatelských sekcí 

7. Diskuze. 

8.   Závěr.  „ 

 

- 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  

 

 

ad 2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu : 

 

-Zapisovatelem navržen:   p. Kesner Lubomír, 

      -Ověřovatelé zápisu:   p. Ing. Macháček Petr, Petr Blecha 

 

           - žádný z přítomných delegátů neměl další připomínky a tak bylo přistoupeno 

k hlasování pro tento návrh usnesení :   

Usnesení OO/2-2018: „Delegáti schvalují zapisovatelem Lubomíra Kesnera a ověřovatele –

Petra Blechu a Ing. Petra Macháčka“ 

- 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  

 

ad 3)  Volba volební komise : 

 

-delegáti se v diskusi dohodli pro malý počet delegátů našeho okresu, že budou všichni členy 

volební komise a ze svého středu si zvolili jako předsedu volební komise přítele Petra Blechu 

 

           - žádný z přítomných delegátů neměl další připomínky a tak bylo přistoupeno 

k hlasování pro tento návrh usnesení :   

Usnesení OO/3-2018: „Delegáti schvalují sedmi člennou volební komisi a to ve složení: 

V.Hrabák, J.Skokan, V.Dvořák, J.Fait, P.Houška, V.Spousta a jako předsedu volební komise 

volí P. Blechu“ - 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  



ad 4)  Zpráva předsedy Okresní organizace Rokycany 

 

-předseda okresní organizace přítel Jágr zrekapituloval ve své zprávě aktivity okresního 

výboru a jednotlivých základních organizací za období 5 let, zmínil účast funkcionářů na 

schůzích výboru, pochvalně se vyjádřil k rozvíjející se výstavní činnosti v našem okrese a 

chválil účast členů na krajských a celostátních výstavách, také nezapomněl na činnost všech 

mladých chovatelů z jednotlivých ZO, na závěr všem funkcionářům poděkoval za jejich 

obětavou práci pro okresní organizaci. ( celá zpráva přílohou zápisu ) 

 

Usnesení OO/4-2018: „Delegáti berou na vědomí zprávu předsedy ČSCH OO Rokycany 

přítele Jiřího Jágra 

- 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  

 

ad 5)  Zpráva pokladníka Okresní organizace Rokycany 

 

-pokladník okresní organizace přítel Bohumil Kreidl ve svém úvodu referoval o činnosti 

okresu před rokem 1989 až do současnosti. Dále zrekapituloval jednotlivé dílčí náklady a 

výdaje za rok 2017. 

 

Usnesení OO/5-2018: „Delegáti berou na vědomí zprávu pokladníka ČSCH OO Rokycany 

přítele Bohumila Kreidla 

- 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  

 

ad 6)  a) Volba výboru Okresní organizace Rokycany, včetně člena zodpovědného za 

práci s mladými chovateli 

 

 -dle předložených dotazníků z jednotlivých ZO jsou navrženi kandidáti pro jednotlivé funkce 

a to takto : 

 

Předseda : Lubomír Kesner 

Jednatel : Jiří Fait 

Pokladník : Petr Blecha 

Člen výboru : Petr Macháček 

Člen výboru : Václav Spousta 

 

Člen pro práci s mladými chovateli : Lubomír Kesner 

 

-volební komise se seznámila s dotazníky jednotlivých kandidátů a předseda volební komise 

oznámil že je vše v pořádku a bylo mu uděleno slovo k provedení volby do Okresního výboru 

po jednotlivých jménech a funkcích : 

 

Usnesení OO/6-2018: „Do funkce předsedy ČSCH OO Rokycany zvolili delegáti okresní 

konference přítele Lubomíra Kesnera 

- 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  

 

Usnesení OO/7-2018: „Do funkce jednatele ČSCH OO Rokycany zvolili delegáti okresní 

konference přítele Jiřího Faita 

- 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  

Usnesení OO/8-2018: „Do funkce pokladníka ČSCH OO Rokycany zvolili delegáti okresní 

konference přítele Petra Blechu - 6 delegátů pro, 0 proti, 1 se zdržel – usnesení schváleno.  



Usnesení OO/9-2018: „Do funkce člena výboru ČSCH OO Rokycany zvolili delegáti okresní 

konference přítele Ing. Petra Macháčka 

- 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  

 

Usnesení OO/10-2018: „Do funkce člena výboru ČSCH OO Rokycany zvolili delegáti okresní 

konference přítele Václava Spoustu 

- 6 delegátů pro, 0 proti, 1 se zdržel – usnesení schváleno.  

 

Usnesení OO/11-2018: „Do funkce člena zodpovědného za práci s mladými chovateli ČSCH 

OO Rokycany zvolili delegáti okresní konference přítele Lubomíra Kesnera 

- 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  

 

 

ad 6)  b) Volba členů kontrolní komise Okresní organizace Rokycany 

 

-dle předložených dotazníků z jednotlivých ZO jsou navrženi kandidáti pro jednotlivé funkce 

a to takto : 

 

Člen KK : Lukáš Záhlava 

Člen KK:  Václav Dvořák 

Člen KK:  Kateřina Hádlíková  

 

-volební komise se seznámila s dotazníky jednotlivých kandidátů a předseda volební komise 

oznámil že je vše v pořádku a bylo mu uděleno slovo k provedení volby do Kontrolní komise 

Okresní organizace Rokycany : 

 

Usnesení OO/12-2018: „Do funkce člena Kontrolní komise ČSCH OO Rokycany zvolili 

delegáti okresní konference přítele Ing. Lukáše Záhlavu 

- 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  

 

Usnesení OO/13-2018: „Do funkce člena Kontrolní komise ČSCH OO Rokycany zvolili 

delegáti okresní konference přítele Václava Dvořáka 

- 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  

 

Usnesení OO/14-2018: „Do funkce člena Kontrolní komise ČSCH OO Rokycany zvolili 

delegáti okresní konference přítelkyni Kateřinu Hádlíkovou 

- 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  

 

 

-zvolení členové Kontrolní komise si zvolili jako předsedu KK ČSCH OO Rokycany přítele 

Ing. Lukáše Záhlavu 

 

Usnesení OO/15-2018: „Delegáti berou na vědomí volbu předsedy KK ČSCH OO Rokycany 

přítele Ing. Lukáše Záhlavu 

- 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  

 

 

 

 

 



ad 6)  c) Ustavení chovatelských sekcí : 

 

 -přítel Kesner přednesl návrh na ustavení těchto územních chovatelských sekcí okresu 

Rokycany : 

 

-územní chovatelská sekce králíků 

-územní chovatelská sekce holubů 

 -územní chovatelská sekce drůbeže    

 -územní chovatelská sekce exotického ptactva 

-územní chovatelská sekce pro práci s mladými chovateli 

 

- žádný z přítomných delegátů neměl další připomínky a tak bylo přistoupeno 

k hlasování pro tento návrh usnesení :   

Usnesení OO/16-2018: „Delegáti schvalují ustavení územních chovatelských sekcí ČSCH OO 

Rokycany a to sekce králíků, holubů, drůbeže, exotického ptactva a sekci pro práci s mladými 

chovateli. 

- 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  

 

Usnesení OO/17-2018: „Delegáti pověřují nově zvolený výbor ČSCH OO Rokycany o 

vyhlášení termínu a uskutečnění konferencí jednotlivých územních chovatelských sekcí. 

- 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  

 

 

ad 7) Diskuse  : 

 

-jako první byl vznesen návrh z pléna na změnu sídla spolku pro lepší identifikaci naší okresní 

organizace ve styku se státní správou. 

-po proběhlé diskusi a nenalezení místa přímo v Rokycanech byl vznesen návrh na nové sídlo 

spolku ČSCH OO Rokycany do Radnic, ulice Pražská 653, 338 28 ( sídlo a chovatelský areál 

ČSCH ZO Terešov ) 

 

- žádný z přítomných delegátů neměl další připomínky a tak bylo přistoupeno 

k hlasování pro tento návrh usnesení :   

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“ 

- 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  

 

-přítel Ivan Lovaš, jako okresní registrátor požádal o ukončení své funkce a předání této 

agendy někomu jinému 

-z pléna delegátů byla navržena přítelkyně Nela Humlová ze Základní organizace Mirošov a 

ona s přijetím funkce okresní registrátorky králíků souhlasila. 

 

- žádný z přítomných delegátů neměl další připomínky a tak bylo přistoupeno 

k hlasování pro tento návrh usnesení :   

Usnesení OO/19-2018: „Delegáti berou na vědomí odstoupení z funkce okresního 

registrátora Ivana Lovaše 

- 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  

 

 



Usnesení OO/20-2018: „Delegáti schvalují do funkce okresního registrátora ČSCH OO 

Rokycany, přítelkyni Nelu Humlovou, bytem Kamenný Újezd 27, tel: 773 944 553 

- 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  

 

 -dále požádal o slovo přítel Bohumil Kreidl a informoval přítomné, že předal finanční 

hotovost novému pokladníkovi a byl o tomto kroku proveden zápis ve trojím vyhotovení, vše 

proběhlo za účasti nově zvolených zástupců Kontrolní komise ČSCH OO Rokycany. 

( doklady a účetní knihy nebyli předány, bude předáno později při osobní schůzce bývalého a 

nového pokladníků okresu ) 

 

Usnesení OO/21-2018: „Delegáti berou na vědomí zprávu odstupujícího pokladníka okresní 

organizace přítele Bohumila Kreidla a o vytvoření zprávy o tomto předání části pokladní 

agendy a finančních prostředků. 

- 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  

 

ad 8) Závěr : 

 

-na závěr konference vystoupil odstupující předseda přítel Jiří Jágr a všem poděkoval a popřál 

mnoho úspěchů novým funkcionářům 

 -po té řídící schůze přítel Lubomír Kesner ve 20,10 hodin konferenci ukončil. 

 

 

 

 

 

Zapisovatel :    Lubomír Kesner  

 

 

 

Ověřovatelé :    

 

Ing. Macháček Petr Dne :  

 

 

 

 

 

Blecha Petr Dne : 

                          

 

 

 

 

 

Dáno k ověření dne : 1.3.2018 

Ověřování ukončeno dne : 3.3.2018 
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Přijatá usnesení z územní konference ČSCH,z.s. OO Rokycany konané 28.2.2018 
v Rokycanech, restaurace „U Václava“ – salonek od 17,00 hodin  
 

Delegáti územní konference ČSCH, Okresní organizace Rokycany schvalují : 
 
Usnesení OO/1-2018: „Delegáti schvalují pozměněný program konference ČSCH, OO Rokycany a to 
takto: 

8.  Zahájení, schválení programu. 
9. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
10. Volba volební komise 
11. Zpráva předsedy Okresní organizace Rokycany 
12. Zpráva pokladníka Okresní organizace Rokycany 
13. Volby 2018  

d) Volba výboru Okresní organizace Rokycany, včetně člena zodpovědného za práci 
s mladými chovateli 

e) Volba členů Kontrolní komise Okresní organizace Rokycany 
f) Ustavení chovatelských sekcí 

14. Diskuze. 
8.   Závěr.  „   - 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  
 

Usnesení OO/2-2018: „Delegáti schvalují zapisovatelem Lubomíra Kesnera a ověřovatele –Petra 
Blechu a Ing. Petra Macháčka“ - 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  
 
Usnesení OO/3-2018: „Delegáti schvalují sedmi člennou volební komisi a to ve složení: V.Hrabák, 
J.Skokan, V.Dvořák, J.Fait, P.Houška, V.Spousta a jako předsedu volební komise volí P. Blechu“ 
 - 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  
 
Usnesení OO/6-2018: „Do funkce předsedy ČSCH OO Rokycany zvolili delegáti okresní konference 
přítele Lubomíra Kesnera - 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  
 
Usnesení OO/7-2018: „Do funkce jednatele ČSCH OO Rokycany zvolili delegáti okresní konference 
přítele Jiřího Faita - 6 delegátů pro, 0 proti, 1 se zdržel – usnesení schváleno.  
 
Usnesení OO/8-2018: „Do funkce pokladníka ČSCH OO Rokycany zvolili delegáti okresní konference 
přítele Petra Blechu - 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  
 
Usnesení OO/9-2018: „Do funkce člena výboru ČSCH OO Rokycany zvolili delegáti okresní 
konference přítele Ing. Petra Macháčka - 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  
 
Usnesení OO/10-2018: „Do funkce člena výboru ČSCH OO Rokycany zvolili delegáti okresní 
konference přítele Václava Spoustu - 6 delegátů pro, 0 proti, 1 se zdržel – usnesení schváleno.  
 
 
Usnesení OO/11-2018: „Do funkce člena zodpovědného za práci s mladými chovateli ČSCH OO 
Rokycany zvolili delegáti okresní konference přítele Lubomíra Kesnera 
- 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  
 
Usnesení OO/12-2018: „Do funkce člena Kontrolní komise ČSCH OO Rokycany zvolili delegáti 
okresní konference přítele Ing. Lukáše Záhlavu - 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  
 
Usnesení OO/13-2018: „Do funkce člena Kontrolní komise ČSCH OO Rokycany zvolili delegáti 
okresní konference přítele Václava Dvořáka - 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  
 



Usnesení OO/14-2018: „Do funkce člena Kontrolní komise ČSCH OO Rokycany zvolili delegáti 
okresní konference přítelkyni Kateřinu Hádlíkovou - 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  
 
Usnesení OO/16-2018: „Delegáti schvalují ustavení územních chovatelských sekcí ČSCH OO 
Rokycany a to sekce králíků, holubů, drůbeže, exotického ptactva a sekci pro práci s mladými 
chovateli. - 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  
 
Usnesení OO/17-2018: „Delegáti pověřují nově zvolený výbor ČSCH OO Rokycany o vyhlášení 
termínu a uskutečnění konferencí jednotlivých územních chovatelských sekcí. 
- 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  
 
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“ - 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  
 
Usnesení OO/20-2018: „Delegáti schvalují do funkce okresního registrátora ČSCH OO Rokycany, 
přítelkyni Nelu Humlovou, bytem Kamenný Újezd 27, tel: 773 944 553 
- 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  
 

Delegáti územní konference ČSCH, Okresní organizace Rokycany berou na vědomí : 
 
Usnesení OO/4-2018: „Delegáti berou na vědomí zprávu předsedy ČSCH OO Rokycany přítele Jiřího 
Jágra - 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  
 
Usnesení OO/5-2018: „Delegáti berou na vědomí zprávu pokladníka ČSCH OO Rokycany přítele 
Bohumila Kreidla - 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  
 
Usnesení OO/15-2018: „Delegáti berou na vědomí volbu předsedy KK ČSCH OO Rokycany přítele 
Ing. Lukáše Záhlavu - 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  
 
Usnesení OO/19-2018: „Delegáti berou na vědomí odstoupení z funkce okresního registrátora přítele 
Ivana Lovaše - 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  
 
Usnesení OO/21-2018: „Delegáti berou na vědomí zprávu odstupujícího pokladníka okresní 
organizace přítele Bohumila Kreidla a o vytvoření zprávy o tomto předání části pokladní agendy a 
finančních prostředků. - 7 delegátů pro – usnesení schváleno.  
 
Dáno k ověření dne : 1.3.2018 
Ověřování ukončeno dne : 2.3.2018 
 
   
        
      Ing. Petr Macháček                  Petr Blecha 
                                                                   
Ověřovatelé zápisu konference                                          Ověřovatelé zápisu konference 
 
Dne:  Dne : 
 
 
 
 
 
                          
             Lubomír Kesner                Jiří Fait                                        
 
Předseda ČSCH,z.s. OO Rokycany                                    Jednatel ČSCH,z.s. OO Rokycany 


