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Usnesení ze zasedání MR OMS v Litoměřicích

1. Kontrola usnesení - MR OMS bere na vědomí informaci ohledně plnění usnesení z MR OMS z 15.11.2018.
2. Informace jednatele o došlé poště – MR OMS bere na vědomí informaci jednatele o došlé poště viz. Příloha,
MR OMS ukládá jednateli obnovit smlouvu s účetní firmou na rok 2019, MR OMS ukládá jednateli dořešit
výši doplatků za členství v ČMMJ u některých členů, MR OMS bere na vědomí podepsanou smlouvu na
prostory užívané OMS.
3. Informace měst, LČR a SVS – MR OMS bere na vědomí informaci města Lovosice, MR OMS bere na vědomí
termín sčítání zvěře 2.3.2019 udaný Krajským úřadem, MR OMS bere na vědomí informaci SVS, výkup lišek
– 380Kč – 2lišky na honitbu, úhyn černé zvěře a zajíců – odevzdání na SVS.
4. Rozpočet na r.2019 – MR OMS schvaluje rozpočet na rok 2019, tak jak byl předložen předsedou KE se ziskem
68,5tis.Kč.
5. Příprava okresního plesu – MR OMS bere na vědomí informaci ohledně přípravy okresního plesu.
Termín15.3.2019, místo Koliba. Jmenována komise pro přípravu plesu. Vstupné 250,-Kč včetně večeře.
MR OMS ukládá jednateli a předsedovi KPK zpracovat a odeslat dopis všem uživatelům honiteb ohledně
přípravy plesu a vyznamenání členům ČMMJ do konce ledna 2019.
6. Příprava výstavy trofejí – MR OMS bere na vědomí informaci ohledně přípravy výstavy trofejí. Termín 15.21.6.2019. Na návrh předsedy KM je jmenována výstavní komise: Předseda Hrzán, Křivánek, Scháno,
Rolínek, MěÚ Litoměřice, MěÚ Lovosice, Hamerle, Krejčí – KS Lovoš, Beneš OMS. MR OMS ukládá
výstavní komisi připravit článek pro myslivecké spolky do příští MR OMS.
7. Informace předsedů komisí – MR OMS bere na vědomí informaci předsedy KS, KKP, KM, KE, KK. MR
OMS bere na vědomí termín okresního přeboru O pohár předsedy OMS na den 16.6.2019 v rámci výstavy
trofejí. MR OMS bere na vědomí informaci ohledně přípravy zkoušek adeptů – 18.-19.1.2019 na kolibě v
Litoměřicích. MR OMS bere na vědomí informaci o zahájení nového kurzu adeptů od února 2019.
8. Různé – MR OMS schvaluje termín okresního sněmu na 25.4.2019 od 16h na Kolibě v Litoměřicích. MR
OMS rozhodla, že nebude v r. 2019 organizována ozdravná akce pro spárkatou zvěř a tato bude připravena na
r.2020. MR OMS souhlasí s návrhem na vyznamenání I.stupně pro Dr.Vakrčku. MR OMS schvalují navýšení
základního platu jednateli na 14000,- hrubého měsíčně od 1.1.2019.
Příští jednání MR OMS úterý 14.2.2019 od 14h, v Litoměřicích
Zapsal: Ing. Miroslav Kraus,
předseda MR OMS : František Švec
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Věc: Informace o došlé poště předložené MR OMS v Litoměřicích
1. Pošta je zaznamenána v poštovním systému a částečně v příslušném pořadači v kopiích doručené i
odeslané korespondence nebo v dalších evidencích. Korespondence je zpravidla předkládána
elektronicky členům MR na vědomí, zakládána do vedených evidencí OMS.
2. Korespondence ČMMJ:
- zápis z jednání MR OMS, pozvání na jednání MR OMS, omluvy z jednání, slavnostní jednání MR
OMS proběhlo 18.12.2018 v Litoměřicích,
- účetní závěrka je za období 12/2018 ve zpracování, pro potřeby roční závěrky je potřeba vyčíslit
závěrkové operace,
- informace k evidenci čl. evidence, odvodů za 4.čtvrl.r.2018 řádně vykázán a uhrazen ve výši 1950,Kč k 15.1.2019, informace členům k zvýšení čl. poplatků, evidence plateb v nesprávné výši,
- podložení změny zápisu do VR odeslány na ČMMJ, obdržen požadavek na aktualizaci prohlášení
odstupujícího funkcionáře, které bylo předáno k nápravě oprávněným osobám,
- obdržena omluva adepta mysliveckého kurzu na termín zkoušky, požádáno o náhradní termín,
svoláni adepti ke zkouškám z myslivosti, obdrženy objednaná vysvědčení, do nového kurzu je
evidováno 15 zájemců,
- obdržena informace o publikaci „Naše Listnáče I.“,
- požadavek na zadání informace o termínech střeleckých akcí do střeleckého kalendáře, informace k
termínu školení střeleckých rozhodčích,
- odeslána odpověď na dotazy centrály ČMMJ k činnosti pobočných spolků,
- hodnotící schůzka kynologické komise proběhla 5.12.2018 v Libotenicích, nahlášen termín JS na
13.4.2019, obdržen požadavek na doplnění výsledků VZ a PZ pro potřebu chovatelského klubu
ČPSK,
- odeslána žádost k jmenování lektora a zkušebního komisaře,
- obdržena informace o petici s ČS společností ornitologickou, další petice k omezení ohňostrojů a
petard na přelomu roku,
- obdržena informace k evidenci kvalifikací a odborností ČMMJ – HUBERT,
- obdržen požadavek na stanovení termínu sněmu OMS v roce 2019,
- obdržen termínový kalendář zasílaných hlášení na ČMMJ,
- obdržen návrh rozpočtu OMS r.2019 od předsedy KE,.
3. Hlášení mezd OSSZ a VZP probíhá prostřednictvím datové schránky po zpracování měsíčních mezd.
4. Vydáno pověření k zastoupení v jednání na MěÚ v Roudnici ve věci územní studie krajiny
5. Rozeslán dopis předsedy OMS do registrovaných spolků, následně členská základna informována o
provozní době sekretariátu na přelomu roku.
6. Aktualizovaná informace SVS – doplněk MVO k medikovací akci.
7. Informace o prodejci bažantů k vypouštění, popřípadě odlovených,
8. Odeslán návrh nájemní smlouvy, který je potvrzen a obdržena nájemní smlouva obývaných
kancelářských prostor na další období,
9. Podána informace o publikaci k řešení škod.
10. Obdrženy všechny doplatky faktur za r. 2018,
11. Stížnost na škody v oblasti V.Žernosek a Radobýlu, obdrženo vyjádření místního MH ,
12. Žádost člena o aktualizaci formy členského průkazu po vzoru OMS Děčín předáno na centrálu
ČMMJ, vyjádření doposud neobdrženo.
13. Zůstatek nevyčerpané dovolené r. 2018 je 9,5 dne.
Ing. Jiří Beneš Jednatel OMS ČMMJ Litoměřice

