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-------------------------------------------------------------------------------------------Dne: 18.4.2019

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 14.3.2019.
2. Informace jednatele o došlé poště – MR OMS bere na vědomí informaci jednatele o došlé poště viz. Příloha,
MR OMS souhlasí s tím, že v roce 2019 se nebude konat kurz pro myslivecké hospodáře, kurz se bude
zahajovat v roce 2020. MR OMS ukládá na základě upozornění DR OMS inventarizační komisi doplnit
inventuru o stav spořícího účtu. Termín do 20.4.2019. MR OMS ukládá předsedovi KE a jednateli zpracovat
výkaz o hospodaření v r. 2018. MR OMS souhlasí s nákupem čtečky čipů pro psy. Za čtečku zodpovídá
předseda KK. MR OMS ukládá předsedovi OMS dořešit zápis do obchodního rejstříku.
3. Informace měst – MR OMS bere na vědomí informaci města Roudnice a Litoměřice. MR OMS bere na
vědomízměnu na MěÚ Litoměřice, kde místo paní Ing. Minkové bude od května 2019 pan Košner.
4. Příprava okresního sněmu – MR OMS bere na vědomí informaci předsedy o stavu přípravy okresního sněmu.
5. Zpráva o průběhu plesu – MR OMS bere na vědomí zprávu předsedy KKP o průběhu Okresního plesu. Účast
cca 320 lidí, tombola 260cen, výtěžek z plesu bude cca 65tis.Kč. MR OMS ukládá předsedovi KKP zaslat
děkovný dopis těm spolkům, které poskytly dar do tomboly na okresní ples. Těmto spolkům poskytnout slevy
na plašiče, střelnici apod.
6. Výstava trofejí – MR OMS bere na vědomí informaci předsedy KM ohledně přípravy výstavy trofejí.
7. Memoriál Františka Housky – MR OMS bere na vědomí informaci o přípravě memoriálu, který pořádá klub
Českých Fousků ve spolupráci s OMS Litoměřice.
8. Informace předsedů komisí – MR OMS bere na vědomí informace předsedů KKP, KM, KK, KE. MR OMS
souhlasí s podporou jednoho účastníka na Zlatou Srnčí Trofej s úhradou 3025,-Kč. MR OMS bere na vědomí
informaci předsedy DR OMS LT. MR OMS ukládá jednateli zlepšit evidencipůjčování plašičů zvěře a zajistit
jejich navrácení . Připravit náměty do příští MR OMS – úkol pro všechny členy MR OMS.
Příští jednání MR OMS čtvrtek 16.5.2019 od 15hod, 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,
- měsíční závěrka za 1-3/2019 je ve zpracování,
- informace k čl. Evidenci a odvodu za 1.čtvrl.r.2019, odvod je před splatností k 30.4.2019, informace k
aktualizaci adres členů v čl.evidenci, informace členům o výši čl. Poplatků a k registraci členství,
- proběhlo jednání KKP k organizaci plesu 4.4.2019 na kolibě v Litoměřicích, další jednání KKP svoláno na
23.4.2019, obdržen ústní návrh na vypořádání spolupořadatelství, který je ústně potvrzen organizačním
výborem plesu, předloženo předběžné hrubé vyúčtování akce,
- navrženy propozice střelecké akce OP K4M Litoměřice,
- obdrženy požadavky na informaci k pořadatelství zkoušek pro myslivecké hospodáře, obdržené
přihlášky zájemců o zkoušku MH předány KKP,
- k sněmu OMS rozesláno pozvání delegátů do honiteb, pozvání hostů, pozvání vyznamenaných,
potvrzena účast několika pozvaných, vyfakturovány udělená vyznamenání,
- evidence návrhů na udělení vyznamenání ze spolků, přeposláno na centrálu, obdrženy vyznamenání k
udělení, navržené návrhy přijaty centrálou ústním potvrzením,
- proběhlo jednání organizačního výboru pro „Trofeje“ v Lovosicích 29.3.2019, další jednání OV je
připraveno na 26.4.2019, obdrženo potvrzení účasti trubačské skupiny na mši v Lovosicích,
- obdržena rezignace na funkci předsedy komise pro ekonomiku,
- doplněna zpráva inventurní komise,
- informace k návrhu úprav znění ZŘ LUP,
- vydán zpravodaj ČMMJ, který je distribuován elektronickou cestou,
- požádáno o vyplnění aktivního formuláře pro vyplnění hospodářského výsledku za r. 2018, údaje nejdou
kontrolovat, opravovat, není možnost požadované data před odsouhlasením nějak odsouhlasit a prezentovat,
- informace k termínu přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího LUP,
- evidence zájemců o ZV v Klapém přihlášení 4 ohaři a 5 ostatních, provedena delegace 5-ti rozhodčích LUP a
jednoho čekatele, informováni zájemci o JS o místě a času akce, požadavek KK na pořízení čtečky čipů z
důvodu identifikace jedinců na akcích,
- urgována žádost o zápis aktuálních funkcionářů do VR.
3. Hlášení mezd OSSZ a VZP probíhá prostřednictvím datové schránky po zpracování měsíčních mezd, proběhlo
roční hlášení o odvedených daních finančnímu úřadu, z VZP obdržen protokol kontroly plnění povinností
plátců pojistného, nevznikl žádný nedoplatek ani přeplatek pojistného a penále.
4. Obdržena informace k metodice finančního příspěvku a převzetí vzorků na kormorána.
5. Obdržen požadavek KCH ČF na spolupráci při pořadatelství MFH, zaslány informace o finančním účtu,
informace k čerpání dotace z krajského úřadu, požádáno a potvrzena žáštita hejtmana UL kraje.
6. Obdrženo vyrozumění PČR o úhynu zvěře při střetu s vozidly.
7. Informace společnosti EKOPLANT a Myslivost o cenách pachových ohradníků. Ze společnosti myslivost je
projekt prezentován jako záchrana srnčat.
8. Aktualizována zprostředkovatelská smlouva obchodního zastoupení pojišťovny HALALI.
9. Informace o průběhu akce „Noc s Andersenem“ ve Štětí
10. Objednány a dodány náboje pro střelbu adeptů.
11. Obdržen požadavek na spolupráci při akci na Střeleckém ostrově v Litoměřicích.
12. Provedena revize smluvní dokumentace na telekomunikační služby, nabídka další společnosti na internetové
připojení úřadu OMS.
13. Požadavek OMS UL na účast na mysliveckém dni v Zubrnicích. Odeslány podmínky účasti, které jsou
připomínkovány.
14. Aktualizován kalendář akcí na našich internetových stránkách.
15. Zůstatek nevyčerpané dovolené r. 2018 je 5 dní.
Ing. Jiří Beneš Jednatel OMS ČMMJ Litoměřice

