Zápis z výroční členské schůze ZO ČSCH Kuřim konané dne 10. 3. 2019
Přítomni: dle prezenční listiny (na začátku schůze přítomno 12 ZO s právem hlasování, 1
mladý chovatel, 6 hostů)
Program:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
3. Informace o činnosti výboru ZO od minulé členské schůze
4. Zpráva o hospodaření ZO za rok 2018 (pokladní zpráva), informace o dotacích města
na výstavy 2018 a 2019, návrh rozpočtu na r. 2019
5. Zpráva kontrolní komise
6. Zprávy předsedů odborností, vyhodnocení soutěží o nejlepší chovatele za rok 2018
7. Žádost o přijetí nového člena (Miloslav Ondrouch)
8. Informace o činnosti zástupců ZO Kuřim ve vyšších svazových orgánech
9. Volba delegátů na oblastní konferenci
10. Výstavní plán na rok 2019, společné svozy zvířat na výstavy a příprava výstav Kuřim
2019, návrh příspěvku na CV
11. Návrh zájezdů na velké výstavy v roce 2019
12. Diskuse
13. Návrh na usnesení
14. Oběd
Body jednání:
1. Úvod a uvítání hostů - předseda ZO L. Reidlinger uvítal přítomné, včetně starosty města
Kuřim, předsedu OO Brno, zástupců ZO Olešnice, Brno-Jehnice a Tišnov a seznámil s
programem schůze. Pro tuto VČS byla opět použita obrazovka s promítáním programu a
body jednání, aby přítomní měli možnost sledovat některé podrobnější informace (návrh
rozpočtu ZO atd.)
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Zapisovatelkou byla zvolena D.Malá,
ověřovateli zápisu Z. Foltan a O.Konečný.
3. Informace o činnosti ZO od minulé ČS 28.12.2018 zprávu přednesla D. Malá, zpráva je
přílohou tohoto zápisu.
4. Zpráva o hospodaření ZO za rok 2018 – přednesl Z. Koláček. Dále Z. Koláček přednesl
návrh rozpočtu ZO na rok 2019 – viz příloha.
5. Zpráva revizní komise – podal O. Konečný, revize proběhla dne 19. 2. 2019, bez závad.
6. a) Zpráva předsedy odbornosti chovatelů králíků a výsledky soutěže o nejlepšího
chovatele králíků za rok 2018– zprávu o výstavních výsledcích členů ZO přednesl
M.Vlk,vyzvedl především výsledky na celostátních výstavách, dále králíkáři ZO Kuřim
obsadili v oblastní soutěži jednotlivců 5. - 8. místo, dále ZO Kuřim získala 3.místo
v soutěži organizací. Nejlepším chovatelem králíků se za rok 2018 se stala D. Malá
(Nb).Zpráva je uvedena v příloze tohoto zápisu.
b) Zpráva vedoucího odbornosti drůbeže a výsledky soutěže o nejlepšího chovatele
drůbeže za rok 2018– přednesl B. Vykoupil, podal informaci z oblastního aktivu
chovatelů drůbeže, nejúspěšnějším chovatelem drůbeže se stal za rok 2018 Z. Foltan
(Antverpský vousáč křepelčí).
c) Zpráva vedoucího odbornosti holubů a výsledky soutěže o nejlepšího chovatele holubů
za rok 2018 - přednesl Z.Cibulka, informoval o kuřimských chovatelích holubů, podal
zprávu z oblastního aktivu chovatelů holubů, nejlepším chovatelem za rok 2018 se stal
O.Konečný (Moravská bagdeta).

7. Přijetí nového člena ZO – Miloslav Ondrouch, chovatel Ze králíků
Hlasování: Pro: 12
proti: 0 zdržel se: 0
8. Informace o činnosti zástupců ZO ve vyšších svazových orgánech (Z. Koláček – OO Brno
a D. Malá (KS JMK) – Z. Koláček podal info z OOKK a OO Brno, podrobněji infomoval
o pořadích v oblastní soutěži králíkářů, dále o účasti oblastních zástupců na evropské
výstavě v Dánsku a na závěr o výsledcích konference králíkářů v Čáslavi.
D. Malá podala zprávu o činnosti KS JMK z konce roku 2018 – vyúčtování dotací JMK a
města Brna, příprava na letošní ročník výstavy MORAVIA Brno 2019, diskutován byl i
návrh možného pořádání KV mladých chovatelů, problém je ale s prostorem pro závody
v králičím hopu v areálu ZO Kuřim, které jsou součástí této akce.
9. Volba delegátů na oblastní konferenci 7. 4. 2019 v 9,30 hodin – navržena: D. Malá, pozn.
Z. Koláček je člen výboru OO Brno, L. Reidlinger je člen KK OO Brno.
Hlasování: Pro: 13
proti: 0 zdržel se: 0
10. Výstavní plán na rok 2019, společné svozy zvířat na výstavy a příprava výstav Kuřim
2019 – D. Malá zpracovala a přednesla plán výstav k obeslání kuřimskými chovateli
v roce 2019 a krátce informovala o přípravách výstav v Kuřimi v roce 2019. Návrh
příspěvku pro vystavovatele na CV – přednesl Z. Koláček, každý vystavovatel byl dostal
příspěvek do výše 200 Kč (50 Kč/zvíře), bude-li vystavovat 3 druhy zvířat, činí tato částka
max. 200 Kč.
Hlasování: Pro: 12
proti: 0 zdržel se: 1 (dočasně nepřítomen)
Z časových důvodů po tomto bodu následoval bod č. 14 - oběd.
11. Zájezdy na velké výstavy v roce 2019 - D. Malá informovala o termínech a návrzích–
CVMKDH Přerov, CV Chovatel a CV Nitra 2019 + zahraniční výstavy, např.
Bundesschau Wels, Rakousko.
12. Diskuse:
- př. Valeš (OO Brno) – poděkoval za práci, kterou ZO Kuřim dělá, za reprezentaci OO
Brno na velkých výstavách, diskutoval společně s dalšími o plánované EV v Tullnu
v roce 2021.
Ve 12,15 hodin se dostavili další členové ZO Kuřim – Ž. Žáková a M. Šroller
-

starosta města Kuřim – D. Sukalovský – poděkoval za pozvání a přislíbil i pro další
roky podporu kuřimských chovatelů
J. Bareš (ZO Olešnice) – pozdravil přítomné a krátce diskutoval o soutěžích v rámci
organizace i v rámci oblasti,
D. Brodecký (ZO Jehnice) – poděkoval za pozvání i za spolupráci, pozval zástupce
ZO Kuřim na VČS Jehnice dne 23. 3. 2019 od 14,00 hodin,
G. Král (ZO Tišnov) – pozdravil přítomné za ZO Tišnov a pozval na VČS ZO Kuřim,
která se uskuteční 7. 4. 2019 od 10,00 hodin (pozn. kolize s oblastní konferencí Brno)
B. Vykoupil – informoval o dvou líhních na kuřata, které jsou v majetku spolku, jedna
z nich je u Z. Foltána, druhá líheň je již zastaralá, navrhl vyřazení této líhně z majetku
ZO.

13. Návrh na usnesení:
Výroční členská schůze ZO ČSCH Kuřim konaná dne 10. 3. 2019
bere na vědomí
 informaci o činnosti ZO od minulé členské schůze v prosinci 2018








zprávu o hospodaření ZO v roce 2018, informace o dotaci města na výstavy v roce
2018 a 2019
zprávu kontrolní komise
zprávy vedoucích odborností králíků, holubů a drůbeže za rok 2018
zprávy o činnosti zástupců ZO Kuřim ve vyšších svazových orgánech
výstavní plán na rok 2019 a termín výstav v Kuřimi – Obl.výstava ml. králíků a ml.
drůbeže 31. 8. – 1. 9. 2019 a MV Kuřimi (12. - 13. 10. 2019)
návrh zájezdů – BS Wels, Rakousko 23. – 24. 11. 2019

schvaluje
 rozpočet ZO ČSCH Kuřim na rok 2019
 přijetí nového člena ZO Kuřim Miloslava Ondroucha
 delegáta na oblastní konferenci Oblasti Brno – D.Malá
 příspěvek pro vystavovatele na CV v roce 2019 ve výši max. 200 Kč pro 1
vystavovatele (50 Kč/1 zvíře) bez ohledu na počet vystavených druhů a kusů zvířat
Hlasování o usnesení: pro - 15
Usnesení bylo přijato.

proti - 0

zdržel se – 0

Zapsala: D. Malá
Ověřovatelé zápisu: Z. Foltan:……………………….
O. Konečný:……………………
Přílohy:
prezenční listina a dále dle textu

Libor Reidlinger
předseda ZO ČSCH Kuřim

