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Usnesení ze zasedání MR OMS v Litoměřicích

1. Kontrola usnesení - MR OMS bere na vědomí informaci jednatele ohledně plnění usnesení z MR OMS ze dne
17.1.2019.
2. Informace jednatele o došlé poště – MR OMS bere na vědomí informaci jednatele o došlé poště viz. Příloha.
3. Informace měst, LČR a SVS – MR OMS bere na vědomí informace zástupců MěÚ Roudnice n.L., MěÚ
Litoměřice a zástupce SVS.
4. Příprava sněmu OMS LT – okresní sněm OMS LTM bude 25.4.2019 od 16 hod. V hotelu Koliba. MR OMS
ukládá jednateli připravit poklady pro prezenci. Zástupce členů ČMMJ z MS musí mít seznam členů. MR
OMS ukládá předsedům komisí zpracovat do 31.3.2019 podklady pro zprávu přesdsedy OMS. MR OMS
pověřuje řízením sněmu místopředsedu p. Ing. Miroslava Krause. MR OMS souhlasí s pozváním hostů a to
zástupce MěÚ LTM, Lovo, RCE, SVS, LČR a PČR. MR OMS bere na vědomí navržený program přednesený
předsedou OMS, MR OMS souhlasís kooptací za člena MR OMS p.Petra Křivánka. MR OMS ukládá
předsedovia jednateli OMS připravit veškeré podklady pro přípravu okresního sněmu do 4.3.2019.
5. Příprava plesu OMS – MR OMS bere na vědomí informaci ohledně zajištění plesu podanou p. Rolínkem.
6. Příprava výstavy trofejí -MR OMS bere na vědomí podanou informaci KM ohledně přípravy výstavy trofejí v
Lovosicích.
7. Informace předsedů komisí – MR OMS bere na vědomí informace od předsedů koomisí KE, KS, KM, KKP,
KK. MR OMS ukládá jednateli zjistit problematiku zdaňování občanských sdružení na r.2019. MR OMS
souhlasí s účastí členů komisí MR OMS na akci „Den s Andersenem“ ve Štětí dne 29.3.2019. MR OMS ukládá
jednateli zveřejnit na www stránkách OMS LT kynologické akce na r.2019.
8. Různé – MR OMS bere na vědomí informaci předsedy OMS ohledně účasti na jenání „Podřipského sdružení“.
Příští jednání MR OMS úterý 14.3.2019 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,
- roční účetní závěrka je za období r.2018 je ve zpracování, k dispozici je měsíční závěrka za 12/2018,
- informace k čl. evidenci, odvodů za 4.čtvrl.r.2018 a k odvodu na r.2019 za čl. Poplatky
vybrané k 31.12.2018, komunikace kolem evidence odvodů plateb,
- zápis jednání organizačního výboru plesu 18.1.2019 na kolibě v Litoměřicích, proběhlo další
svolané jednání OV v úterý 5.2.2018, zahájen prodej vstupenek, obdrženy i plakáty k akci, objednán
trubač na tuto akci,
- aktualizován kalendář akcí r.2019, aktualizovány webové stránky OMS dle tohoto termínového
kalendáře,
- obdrženo vyjádření MS Podsedice k umístění lesních zkoušek,
- vyhlášení kresličské a fotografické soutěže „Mé toulky za zvěří,
- proběhly zkoušky z myslivosti ve dnech 18.-.19.1.2019, náhradní termín 22.2.2019 svolán senát a 4
uchazeči,
- proběhlo hlášení k otevřenému kurzu myslivosti, omluva zájemce z neúčasti na úvodní přednášce,
obdržena informace k nové směrnici k pořadatelství mysliveckého kurzu, objednány a obdrženy
učebnice pro frekventanty i lektory,
- nahlášen termín sněmu OMS, objednány prostory v hotelu Koliba k tomuto jednání,
- upozornění na termín podání návrhů vyznamenání udělované centrálou ČMMJ, obdrženy návrhy na
udělení vyznamenání ze spolku, na žádost poskytnuty informace k předkládaným návrhům,
- rozeslána informace předsedům do místních spolků ,
- urgovány nedoplatky členství, doposud nevyřešen jeden nedoplatek,
- informace k nahlášení termínů kurzů pro MH, obdrženy přihlášky dvou zájemců o zkoušku MH,
- pokyny ke školení rozhodčích LUP – náhradní termín,
- informace k přístupu k aktualizaci webových stránek OMS LT,
- pozvánka na aktiv předsedů střeleckých komisí 8.3.2019 v Benešově, informace ke kurzu pro
střelecké rozhodčí,
-svoláno jednání KKP na 19.2.2019,
- proběhlo jednání organizačního výboru pro „Trofeje“ v Lovosicích 8.2.2019, další jednání OV je
připraveno na 1.3.2019.
3. Hlášení mezd OSSZ a VZP probíhá prostřednictvím datové schránky po zpracování měsíčních mezd,
proběhlo roční hlášení o odvedených daních finančnímu úřadu, odevzdán ELDZ zaměstnance za r.
2018 na SSZ.
4. Vydáno potvrzení o příjmech 5. členům pro daňové potřeby.
5. Informace hnutí „Spolu v krajině“, žádost o podporu registrace hnutí.
6. Doporučení Krajskému soudu k žádosti zařazení člena do seznamu soudních znalců v oboru
myslivosti.
7. Žádost o propagaci neziskové organizace Myslivost z.s. - myslivecký tábor..
8. Nabídka členům společnosti Les a zahrada,s.r.o., lovecké pobyty.
9. Obdržen ceník pachových ohradníků společnosti EKOPLANT.
10. Obdržena informace k řešení problému s tiskem.
11. Žádost o delegaci čekatele na ZV v Klapém.
12. Zůstatek nevyčerpané dovolené r. 2018 je 7,5 dne.
Ing. Jiří Beneš Jednatel OMS ČMMJ Litoměřice

