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16. 1. 2019, Restaurace „U Václava“ – Rokycany - 18,00 hod. 

 

Zápis ze schůze OV ČSCH, OO Rokycany – 1 /2019. 
 
Program schůze: 

 

1. Zahájení, schválení programu. 

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Plnění usnesení  

4. Plán činnosti na rok 2019 

5. Dotace  

6. Různé 

7. Diskuze. 

5.   Závěr.   

 

Přítomni členové okresního výboru:   
 

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

Ing. Macháček Petr – člen, Václav Spousta– člen 

 (viz prezenční listina) 

 

 Přítomní hosté: 

Záhlava Lukáš – předseda KK, Houška Petr  

 

-přítomni 5 členové 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 OV1/32-2019: „OV ČSCH, OO Rokycany schvaluje program jednání. – Schváleno 

5 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 OV1/33-2019: „OV ČSCH, OO Rokycany schvaluje zapisovatelem Lubomíra 

Kesnera a ověřovateli budou všichni členové OV ČSCH, OO Rokycany“ – Schváleno 5 hlasy. 

 

Ad 3) Plnění usnesení ze zasedání OV ČSCH, OO Rokycany: 

 

Usnesení z mimořádného zasedání OV ČSCH Rokycany konané 4. 10. 2018: 

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

 

Usnesení OV1/34-2019: „OV ČSCH, OO Rokycany schvaluje uspořádání slavnostního 

zasedání OO Rokycany v měsíci lednu 2019, kde bude provedeno vyhodnocení nejlepších 

chovatelů v roce 2018 a předána svazová ocenění – termín a místo konání bude upřesněn 

v prosinci 2018“ – Schváleno čtyřmi hlasy. – Nesplněno – NOVÝ TERMÍN V DALŠÍM 

USNESENÍ 

 

Ostatní usnesení z této schůze byla splněna. 

 

Ad 4) Plán činnosti na rok 2019 

  

Výstava okresní: 

-o pořádání okresní výstavy v roce 2019 požádala ZO Terešov, výstava by byla jednodenní a 

v termínu 21.9.2019 ( sobota ). 

 

Usnesení OV1/35-2019: „OV ČSCH, OO Rokycany schvaluje pořádání Okresní výstavy  OO 

Rokycany v termínu 21.9.2019 a to jako jednodenní a pořadatelem bude ZO Terešov 2019 – 

chovatelský areál této organizace v Radnicích“ – Schváleno 5 hlasy.  

 

 

Výstavy místní : 

-jednotlivý zástupci informovali o termínech svých místních výstav: 

 

Kařez – 16.-17.8.2019 ( místní výstava drobného zvířectva) 

 

Terešov – 15.6.2019 ( propagační všeobecná výstava drobného zvířectva) 

 

Volduchy -  23.-25.8.2019 ( místní výstava drobného zvířectva) 

 

Strašice - 11.8.2019 ( místní výstava drobného zvířectva) 

 

Mirošov – 11.-12.5.2019 ( místní výstava drobného zvířectva) 

 

 

Výstava regionální : 19.10.2019 

-přítel Kesner informoval přítomné, že termín regionální výstavy byl jeho ZO určen na 

19.10.2019 s tím, že výstava bude jednodenní a konaná v chovatelském areálu ZO Volduchy. 

V případě konání výstavy ve městě Plzeň bude výstava pravděpodobně dvoudenní. 

 

Usnesení OV1/36-2019: „OV ČSCH, OO Rokycany bere na vědomí termíny výstav 

jednotlivých ZO“ – Schváleno 5 hlasy.  



Slavnostní udělení vyznamenání se uskuteční 8.2.2019 v restauraci U Václava od 18,00 

hodin. Diskutováno bylo o zajištění občerstvení, o předání dárkových košů chovatelům, kteří 

mají významné životní jubileum a to od 70 let věku. 

Dále předání pohárů za nejlépe ohodnocené kolekce zvířat chovatelů Rokycanského okresu 

z Regionální výstavy 2018 v Nýrsku. Pozvání Dany Cajthamlové s možností prezentace jejího 

posuzování v Rusku. 

 

Usnesení OV1/37-2019: „OV ČSCH, OO Rokycany schvaluje nový termín slavnostního 

zasedání OO Rokycany a to 8.2.2019, místo konání Restaurace U Václava od 18,00 hodin. 

Ukládá příteli Kesnerovi zakoupení 5 dárkových košů pro jubilanty v hodnotě do 550,- 

Kč/kus, zajistit 3 kusy pohárů pro vyhodnocení Regionální výstavy, oslovení Dany 

Caithámlové s možností její přednášky, zajištění občerstvení pro zúčastněné v hodnotě do 

130,- Kč na osobu, rozeslat všem členům okresu Rokycany pozvánky na toto slavnostní 

zasedání“ – Schváleno 5  hlasy. 

 

Konference územních odborností OO ČSCH Rokycany se uskuteční 8.2.2019 v restauraci 

U Václava od 16,00 hodin. 

 

Usnesení OV1/38-2019: „OV ČSCH, OO Rokycany schvaluje nové termín konání konferencí 

územních odborností chovatelů králíků, drůbeže, holubů, exotického ptactva a to na 8.2.2019 

v restauraci U Václava od 16,00 hodin a pověřuje předsedu OO ČSCH Rokycany Lubomíra 

Kesnera svoláním těchto konferencí“ – Schváleno 5  hlasy. 

 

 

 

Ad 5) Dotace 

 

-přítel Kesner informoval členy výboru, že KSPK získalo v závěru roku 2018 finanční částku 

od Krajského úřadu Plzeň v celkové výše 100.000,- Kč s tím, že každý okres získal 13.000,- 

Kč pro potřeby pořádání okresních výstav 2018, dále částku 2.000,- Kč ZO Dnešice na 

pořádání v Mistroství akrobatického létání Holubů a ZO Nýrsko částku 20.000,- Kč na 

pořádání Regionální výstavy 2018.  

Všechny subjekty tuto částku obdrželi na své účty ke konci roku 2018 a použili dle zadání 

jejich účelu. 

-naší organizaci, která pořádala Okresní výstavu ve Volduchách byla tato částka převedena a 

bylo provedeno řádné vyúčtování a předáno k ostatním vyúčtováním KSPK. 

- přítel Kesner jakožto předseda KSPK informoval, že v tomto duchu přerozdělování 

neinvestičních dotací získaných z Krajského úřadu Plzeň budou členové krajského výboru 

postupovat obdobně i v dalších letech, s tím že zásadně nechce výbor KSPK zasahovat 

jednotlivým OO a ZO do jejich žádostí v investičních dotačních programech a že je ale bude 

určitě podporovat. 

-dále proběhla kontrola vyúčtování získané dotace 30.000,- Kč na pokrytí nákladů spojených 

s EV v Dánském Herningu a přítel Blecha vše připravil pro vyúčtování. 

-vyúčtování získané dotace od městského úřadu Rokycany bylo také zkontrolováno a 

podepsáno statutárními zástupci. 

 

Usnesení OV1/39-2019: „OV ČSCH, OO Rokycany pověřuje přítele Blechu k nahrání všech 

dokumentů s vyúčtováním neinvestiční dotace na akci „EV Dánsko2018“ do systému e-dotace 

Plzeňského kraje“ – Schváleno 5 hlasy.  

 



Usnesení OV1/40-2019: „OV ČSCH, OO Rokycany pověřuje přítele Faita k odevzdání všech 

dokumentů s vyúčtováním neinvestiční dotace „Podpora sportovních klubů a zájmových 

organizací působících ve městě Rokycany v roce 2018“na Městský úřad v Rokycanech – 

Schváleno 5 hlasy.  

 

Usnesení OV1/41-2019: „OV ČSCH, OO Rokycany bere na vědomí informaci o dotačních 

aktivitách výboru KSPK“ – Schváleno 5 hlasy.  

 

Usnesení OV1/42-2019: „OV ČSCH, OO Rokycany schvaluje rozdělení získaných dotačních 

prostředků pro rok 2019 od KSPK a to v částce 13.000,- Kč pro potřeby pořádající 

organizace Okresní výstavu Rokycany a ostatní finanční prostředky přerozdělit stejným dílem 

mezi ostatní ZO, nebo prostřednictvím OV Rokycany nabídnout různé služby Rokycanským 

chovatelům týkající se výstavnictví“ – Schváleno 5 hlasy.  

 

Ad 6) Různé 

 

-přítel Kesner podal informaci o přechodu papírových členských známek, které již nebudou 

vydávány členům a budou nahrazeny novými plastovými členskými průkazy logem Svazu, 

osobními údaji člena a čárovým kódem. Tato průkazka přinese Svazu ušetření nákladů za tisk 

papírových známek cca. 42.000,- Kč ročně. Jejich distribuce na okresy bude provedena do 

konce března 2019. 

 

-finanční přerozdělování členských známek v roce 2019:  

členové výboru se rozhodli pro nové dělení finanční částky vybírané od členů ČSCH a to 

takto:  

z vybrané částky za dospělého člena 320,- Kč zůstává v OO polovina této částky a druhá se 

odvádí do ústředí Svazu, z částky 160,- Kč, u částky 680,- Kč (členský příspěvek 

s časopisem) zůstává v OO také 160,- Kč. U částky za mladého chovatele 195,- Kč zůstává 

v OO 49,- Kč a 146,- Kč se odvádí do ústředí Svazu 

 

1.NÁVRH - z částky 160,- Kč, která zůstává v OO bude 100,- Kč ponechána jako příspěvek 

na činnost Základním organizacím, u částky za mladého chovatele zůstává celí podíl v OO.    

2.NÁVRH - z částky 160,- Kč, která zůstává v OO bude 80,- Kč ponechána jako příspěvek na 

činnost Základním organizacím, u částky za mladého chovatele zůstává celí podíl v OO.      

3.NÁVRH - z částky 160,- Kč, která zůstává v OO bude 50,- Kč ponechána jako příspěvek na 

činnost Základním organizacím, u částky za mladého chovatele zůstává celí podíl v OO.      

 

-hlasování bylo provedeno k prvnímu návrhu. 

 

Usnesení OV1/43-2019: „OV ČSCH, OO Rokycany schvaluje nové přerozdělení částky za 

platbu členských příspěvků pro rok 2019 a to, že z platby za dospělého člena zůstává v ZO 

100,- Kč a z platby za MCH se v ZO nic neponechává“ – Schváleno 5 hlasy. 

 

Usnesení OV1/44-2019: „OV ČSCH, OO Rokycany bere na vědomí informaci o ukončení 

vydávání papírových členských známek a následné distribuci nových plastových členských 

průkazů“ – Schváleno 5 hlasy.  

 

 

ad 8) Diskuse: 

-diskuse probíhala již k jednotlivým bodům programu. 



 

 

Ad 9) Závěr: 
 

Jednání ukončeno v 21,20 hod. Další řádné zasedání OV ČSCH, OO Rokycany se bude konat 

dle potřeby 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 12. 2. 2019 

 Ověřování ukončeno: ( emailovou korespondencí) dne  


