Ústřední konference chovatelské sekce okrasného a exotického ptactva
konaná dne 20.5.2017

Usnesení
1/ Ústřední konference schvaluje
-

-

T. Čulíkovou – zapisovatelkou zápisu, pana M. Kabáta DiS. - ověřovatelem zápisu
Za členy mandátové a návrhové komise : L.Veselého – předseda, J.Postupu a J.Macha
- členové
Zprávu předsedy ÚOK CHOEP o činnosti komise za období 23.4.2016 do 19.5.2017
Zprávu o čerpání rozpočtu v roce 2016
Návrh rozpočtu ÚOK CHOEP v roce 2018
Zprávu o činnosti předsedy sboru posuzovatelů
Zprávu o činnosti zástupce C.O.M.
Volební komisi na volby do ÚOK a KK v r.2018 ve složení : předseda – V. Foltýn ,
členové - Koubek, J. Postupa, J. Mach
Způsob volby do ÚOK CHOEP a KK, která se provede z navržených jednotlivců.
Počet členů volených do ÚOK, kterých bude – 5 a počet členů volených do KK,
kterých bude - 3.
L. Grodu jako delegáta na slavnostní zasedání ÚVV ČSCH k 60.výročí založení
ČSCH, které se bude konat dne 25.5.2017 v Senátu Parlamentu ČR.

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 2017 vydat standard postavových andulek
V roce 2018 zahájit další kurz školení adeptů na posuzovatele
Podporovat a podílet se na práci s mládeží. Ustavit zkušební komisi na Olympiádě
mladých chovatelů 2017, která se bude konat v Domažlicích.

-

-

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.
Zajistit bezproblémový průběh voleb do ÚOK CHOEP a KK v r. 2018.
Vypracovat návrh organizačního řádu odbornosti CHOEP, který bude předložen ke
schválení ústřední konferenci v r. 2018.

4/Ústřední konference ukládá KKCHOEP
-

Provádět revizi hospodaření ÚOK CHOEP s dostatečným předstihem před konáním
ústřední konference CHOEP a to z důvodu časového prostoru pro vyjasnění
případných nejasností

5/ Ústřední konference ukládá předsedovi ÚOK CHOEP
-

Dle potřeby se účastnit zasedání ÚVV ČSCH a aktivně tam projednávat záležitosti,
týkající se odbornosti CHOEP.
Jednat s ÚVV o uzavření smlouvy s ACHEP

6/ Ústřední konference zvolila
-

Ing. Jiřího Čumíčka jako delegáta na řádnou a mimořádnou VH ČSCH v r. 2017.
Martina Kabáta Dis. jako náhradníka delegáta na VH a mimořádnou VH ČSCH
v r.2017

V Praze dne 20.5.2017

