Usnesení
1/ Ústřední konference schvaluje
-

L.Polákovou Kadeřábkovou – zapisovatelkou zápisu, Ing. J. Čumíčka - ověřovatelem
zápisu
Mandátovou a návrhovou komisi ve složení : L.Veselý – předseda, R. Veselý,
p.Zgabaj - členové
Volební komisi na volby do ÚOK a KK ve složení : V. Foltýn - předseda , p. Koubek,
M. Jurtík - členové
Zprávu předsedy ÚOK CHOEP o činnosti komise za období od 20.5.2017 do
12.10.2018.
Zprávu o čerpání rozpočtu v roce 2017
Průběžnou zprávu o čerpání rozpočtu v r. 2018
Návrh rozpočtu ÚOK CHOEP v roce 2019
Zprávu o činnosti předsedy sboru posuzovatelů
Ing. J. Nožičku, zástupce ČSCH v C.O.M., za člena ÚOK CHOEP a to s hlasem
rozhodujícím
Zprávu o činnosti zástupce C.O.M.
Nově zvolenou ÚOK CHOEP ve složení : Ing. J. Čumíček, M. Kabát DiS, L. Veselý,
Mgr. R.Veselý, Ing. J. Nožička
Nově zvolenou KK CHOEP ve složení : V. Foltýn, J. Groda, V. Sus

2/ Ústřední konference bere na vědomí
-

Zprávu kontrolní komise

3/ Ústřední konference ukládá ÚOK CHOEP
-

Účastnit se výročních členských schůzí specializovaných ZO a klubů a navštěvovat
jejich výstavy.
Zvyšovat úroveň znalostí posuzovatelů. Minimálně 1 x ročně pořádat jejich školení.
Podporovat účast chovatelů na světových a evropských šampionátech okrasného
ptactva.
Působit na chovatele, aby si ve zvýšené míře, než doposud, objednávali nánožní
kroužky prostřednictvím ÚOK CHOEP.
Jednat s výrobci kroužků o výhodnějších cenách.
Aktivně se podílet na tvorbě svazových předpisů, řádů a jiných dokumentů
V roce 2018 vydat standard postavových andulek
Podporovat a podílet se na práci s mládeží. Ustavit zkušební komisi na Olympiádě
mladých chovatelů v r. 2019
Rozvíjet spolupráci s dalšími chovatelskými subjekty, zabývajícími se chovem ptactva
a to s cílem snížení nákladů na svoji činnost, zvýšení odborných znalostí členů a
zajištění právní ochrany jejich chovů.

-

Rozvíjet spolupráci se SZCH a to zejména s jeho Ústřední odbornou komisí okrasného
ptactva.
Vypracovat návrh organizačního řádu odbornosti CHOEP,

4/ Ústřední konference ukládá předsedovi ÚOK CHOEP
-

Dle potřeby se účastnit zasedání ÚVV ČSCH a aktivně tam projednávat záležitosti,
týkající se odbornosti CHOEP.

6/ Ústřední konference zvolila
-

Nově zvoleného předsedu ÚOK CHOEP delegátem na VH ČSCH v r. 2018.
Nově zvoleného místopředsedu ÚOK CHOEP náhradníkem za delegáta na VH ČSCH
v r.2018

