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IČ: 67777325, neplátce DPH
-------------------------------------------------------------------------------------------Dne: 14.2.2019

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
14.2.2019.
2. Informace jednatele o došlé poště – MR OMS bere na vědomí informaci jednatele o došlé poště viz. Příloha.
MR OMS souhlasí s účetní závěrkou za r. 2018 s HV 64tis.Kč.
3. Informace měst, LČR, SVS – MR OMS berena vědomí zprávu města Lovosice, SVS a LČR.
4. Příprava výstavy trofejí – MR OMS schvaluje organizační směrnici pro výstavu trofejí předloženou předsedou
komise pro myslivost p.Hrzánem. Termín 15.-21.6.2019, 16.6.2019 střelba – pohár předsedy OMS, 18.6. aktiv MH. Rozpočet na výstavu trofejí je schválen v rozpočtu OMS na r. 2019. Celková úhrada bude
provedena OMS Litoměřice a následně bude přeúčtována na ORP Lovosice 50%, ORP Roudnice 25%, ORP
Litoměřice 25%.
5. Příprava sněmu OMS– MR OMS bere na vědomí informaci o přípravě okresního sněmu podané předsedou
Fr.Švecem. MR OMS bere na vědomí žádost o ukončení funkce předsedy pro KE p. Ing. Miroslava Stehlíka.
MR OMS schválila na funkci předsedy KE člena MR Ing. Mirosala Krause. MR OMS ukládá předsedovi
Fr.Švecovi dohodnout termín předání funkcí předsedy KE OMR Litoměřice. MR OMS souhlasí s pozváním
hostů na sněm OMS: ČMMJ Praha, ORP Litoměřice, ORP Lovosice, ORP Roudnice, Halali,a.s., LČR, SVS,
Policie. MR OMS ukládá jednateli rozeslat pozvánky na sněm OMS do 22.3.2019 delegátům a hostům.
6. Zprávy předsedů komisí – MR OMS bere na vědomí zprávy předsedů komisí KPK, KS, KK.
Příští jednání MR OMS čtvrtek 18.4.2019 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 zpracována je k dispozici s návrhem daňového přiznání k
odsouhlasení včetně potvrzení plnění DPP za účetní práce, měsíční závěrka za 1-2/2019 je ve
zpracování, obdržena informace k uplatnění snížení daňového základu obecně prospěšného
poplatníka,
- informace k čl. Evidenci a odvodu za 4.čtvrl.r.2018 a k odvodu na r.2019 za členy,
- zápis jednání KKP k organizaci plesu 12.3.2019 na kolibě v Litoměřicích, probíhá prodej
vstupenek a shromažďování tomboly,
- aktualizován kalendář akcí r.2019, aktualizovány webové stránky OMS dle tohoto termínového
kalendáře, změna termínu ZV návrh na 27.4.2019, navrženy propozice akce s připomínkou ke
korekci, obdržen návrh delegací rozhodčích pro JS v Chotěšově,
- proběhl náhradní termín zkoušky z myslivosti 22.2.2019 s účastí 3. uchazečů, omluva jednoho
zájemce,
- uzavřena pojistná smlouva na pojištění adeptů nového mysliveckého kurzu,
- obdržena informace k směrnici k pořadatelství zkoušek pro myslivecké hospodáře,
- proběhlo pracovní jednání k sněmu OMS, předložen návrh jednacího řádu a pozvání pro delegáty
sněmu ke schválení,
- evidence návrhů na udělení vyznamenání ze spolků,
- nedoplatky členství u plateb ve výši čl.poplatků před zvýšením dořešeno,
- evidovány obdržené přihlášky zájemců o zkoušku MH, předáno KKP,
- aktiv předsedů střeleckých komisí 8.3.2019 odvolán, informace ke kurzu pro střelecké rozhodčí,
- proběhlo jednání organizačního výboru pro „Trofeje“ v Lovosicích 1.3.2019, další jednání OV je
připraveno na 29.3.2019, obdržen seznam poradců pro hodnocení trofejí.
3. Hlášení mezd OSSZ a VZP probíhá prostřednictvím datové schránky po zpracování měsíčních mezd,
proběhlo roční hlášení o odvedených daních finančnímu úřadu, .
4. Vydáno potvrzení o příjmech dalším členům pro daňové potřeby.
5. Informace společnosti EKOPLANT k akci ohledně užití a dotací na projekt ochrany srnčat.
6. Informace k petici o zdravém zemědělstvím ve spolupráci s ČS. Společností ornitologickou.
7. Informace k připravovanému semináři „Aktuální témata lesního hospodářství“ 30.4.2019
Rožnov.p.R..
8. Informace k letnímu mysliveckému táboru v okrese Hradec Králové.
9. Zůstatek nevyčerpané dovolené r. 2018 je 6,5 dne.
Ing. Jiří Beneš Jednatel OMS ČMMJ Litoměřice

