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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 konané
dne 18.4.2019. MR OMS souhlasí s výší vratné zálohy za plašiče zvěře – 2000,-Kč, doba zápůjčky 2 měsíce.
2. Informace jednatele o došlé poště – MR OMS bere na vědomí informaci jednatele o došlé poště viz.příloha.
MR OMS bere na vědomí, že konečný výsledek vyúčtování plesu bude po dodání uzávěrky účetnictví.
3. Informace měst, LČR a SVS. MR OMS bere na vědomí informace města Litoměřice, Roudnice n.L.. Ostatní
omluveni.
4. Sněm OMS Litoměřice – MR OMS hodnotila průběh sněmu bez závažných připomínek. Nevyplynuly žádné
úkoly pro MR OMS.
5. Příprava výstavy trofejí – MR OMS bere na vědomí informaci předsedy KM ohledně přípravy výstavy. MR
OMS ukládá předsedovi KM připravit dopis do MS ohledně výstavy. MR OMS ukládá jednateli aktualizovat
www stránky OMS LT ohledně výstavy trofejí.
6. Informace předsedů komisí – MR OMS bere na vědomí zprávy předsedy KKP, KM KE, KK. MR OMS ukládá
jednateli aktualizovat emailové adresy na MS. MR OMS souhlasí s účastí a propagací myslivosti na akci
„BEZVA FEST“ na ostrově v Litoměřicích dne 8.6.2019. Organizačně zajistí předseda KPK, KM .
7. Různé – MR OMS souhlasí s pořádáním mysliveckého dne pro ZŠ. Organizačně zajistí předseda KPK. MR
OMS ukládá předsedovi KE panu Ing. Miroslavu Stehlíkovi předat funkci předsedy KE panu Ing. Miroslavu
Krausovi dne 30.5.2019 ve 14 hod.. MR OMS kooptuje pana Jaroslava Pettricha jako předsedu komise pro
střelectví okresní myslivecké rady.
Příští jednání MR OMS čtvrtek 13.6.2019 od 14hod, v Litoměřicích
Zapsal: Ing. Miroslav Kraus,
předseda MR OMS : František Švec

21.5.2019
Na základě připomínek k rozhodnutí MR OMS k podmínkám zapůjčených plašičů telefonicky informoval předseda KM
p. Ivo Hrzán,
-p.předseda František Švec odvolává usnesení k aktualizaci podmínek zápůjčky plašičů,
- zapůjčitel uhradí za každý den 200 Kč prodlení v případě pozdějšího navrácení zapůjčených předmětů oproti
smluvenému termínu,
- zápůjčka bude uzavřena na max. dva měsíce.
- návrh zápůjční smlouvy zaktualizován
zapsal: Ing. Jiří Beneš, jednatel OMS
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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,
- měsíční účetní závěrka za 1-4/2019 je ve zpracování,
- informace k čl. evidenci a odvodu za 1.čtvrl.r.2019,
- pořadatelství zkoušek pro myslivecké hospodáře -rozesláno odložení letošního termínu zájemcům o zkoušku
MH ,
- k sněmu OMS evidována zpráva KE, návrh usnesení, originál zápisu z jednání, informace o počtu členů,
prezenční listiny, program jednání, jednací řád, omluva vyslaného zástupce ČMMJ,
- proběhlo jednání organizačního výboru pro „Trofeje“ v Lovosicích 26.4.2019, další jednání OV je
připraveno na 24.5.2019, zatím potvrzena účast zástupce řádu sv.Huberta předběžně, osloven třetí doporučený
člen řádu, obdržen program akce návrh pozvání, uzavřena pojistná smlouva na akci.
- obdržena rezignace na funkci předsedy komise pro střelectví,
- obdrženy informace a podklady k jednání sboru zástupců 8.6.2019, nahlášena účast zástupce našeho OMS,
- požádáno o doplnění formuláře pro vyplnění hospodářského výsledku za r. 2018, údaje doplněny a odeslány
na centrálu,
-zpracována administrace evidence zájemců o ZV v Klapém přihlášení 6 ohaři a 7 ostatních, odesláno hlášení
výsledků zkoušek na centrálu ČMMJ a výsledky v tabulkách výcvikářům plemen, obdrženy požadavky na
informace k VZ a PZ ohařů, kde jsou stanoveny termíny a předběžně pořadatelská místa , probíhá registrace
zájemců o ZN, zakoupena čtečka čipů pro KK,
- prověřeno podání žádosti zápis aktuálních funkcionářů do VR, zápis by měl být vyřešen během měsíce května
2019, aktuálně probíhá lhůta na nabytí právní moci změny zápisu funkcionářů,
- odeslána přihláška na ZST, přijetí centrálou potvrzeno s odkladem poskytnutých dalších informací
- adeptovi mysliveckého kurzu zaslán opakovaně návrh smlouvy na adepturu ve zvolené honitbě,
- požadavek na vyjádření k aktualizaci střeleckého řádu, zařazení disciplíny lovecká kulová střelba,
-odeslán děkovný dopis dárcům zvěřiny do tomboly plesu,
- obdrženo pozvání na jednání jednatelů, kterého jsem se účastnil, rozeslána stručná zpráva z jednání členům
MR OMS,
- obdrženy nové formuláře pro zprávy ze zkoušek mysliveckého kurzu a kurzu pro MH,
-jednání DR přeloženo na 21.5.2019 v prostorách OMS od 15.15.h.
3. Hlášení mezd OSSZ a VZP probíhá prostřednictvím datové schránky po zpracování měsíčních mezd.
4. Obdrženo vyrozumění PČR o úhynu zvěře při střetu s vozidly.
5. Obdrženy propozice střelecké soutěže Mem. Otto Aleše v Opárně.
6. Obdržena nabídka aktualizovaných koroptvích letáků spolku Naše společná krajina a rovněž žádost o podporu
biopásů.
7. Proběhla kontrola krajského úřadu na hospodaření s veřejnými prostředky za r.2017 v projektu „Ochrana zvěře
a osvěta u nemyslivecké veřejnosti“. Výsledek kontroly bude zaslán později, průběh kontroly byl
bezproblémový a hladký, nebyla vznesena žádná pochybnost.
8. Proběhlo připomínkové řízení k aktualizaci smlouvy o zapůjčování plašičů. Neobdržena žádná písemná
připomínka. Ústně byl zaznamenán návrh na poskytování zálohy neurčena její výše, která se musí zanést do
zápůjční smlouvy a měla by být odsouhlasena její aktualizace.
9. Odvolán požadavek OMS UL na účast na mysliveckém dni v Zubrnicích.
10. Aktualizován kalendář akcí na našich internetových stránkách.
11. Zůstatek nevyčerpané dovolené r. 2018 je 5 dní.
Ing. Jiří Beneš Jednatel OMS ČMMJ Litoměřice

