USNESENÍ
Okresního sněmu ČMMJ – OMS Benešov
ze dne 4. dubna 2015
A) Okresní sněm schvaluje :
–
–

předsednictvo sněmu dle návrhu OMR
složení pracovních komisi sněmu

–

- mandátová – p. Pechač, volební – dr. Červený, návrhová – dr. Sýkora

–
–
–
–

změnu programu okresního sněmu – vypuštění bodu 11
volební řád OMS
rozpočet hospodaření OMS na rok 2015
jednací řád

B) Volí:
a) Okresní mysliveckou radu ve složení:
Mgr. Rataj, Ing. Dušek, Ing. Kůta, Ing. Slabý, MVDr. Kuneš, p. Šimák,
p. Hauzar, p. Kudrna, p. Kahoun (náhradník p. Švejda )
b) Okresní dozorčí radu ve složení:
Bc. Kosina, DiS., Ing. Koutenský, pí Hašková, p. Novotný, p. Veselý

C) Bere na vědomí:
–
–
–
–
–
–
–
–

zprávu předsedy OMS a zprávy předsedů odborných komisí
zprávu předsedy okresní dozorčí rady
zprávu předsedkyně ekonomické komise
a zprávu o hospodaření OMS za rok 2014
složení nové OMR: předseda OMR Mgr. Rataj
a předseda PK
1. místopředseda OMR Ing. Slabý a předseda KPK
2. místopředseda OMR MVDr. Kuneš a předseda KK,
člen OMR Ing. Dušek předseda EK

–
–
–
–
–

člen OMR Ing. Kůta předseda MK
člen OMR p. Šimák a předseda SK
člen OMR p. Kahoun
člen OMR p. Kudrna
člen OMR p. Hauzar

–
–
–
–
–

složení nové ODR: předseda ODR Bc. Kosina DiS.
místopředseda ODR pí Hašková
člen ODR Ing. Koutenský
člen ODR p. Novotný
člen ODR p. Veselý

– vystoupení delegáta MS „Roháč“ Jankov o soustavném a
nesmyslném vymáhání škod na pozemcích trvale ohrazených
ohradníky, sloužících k pasení hovězího dobytka a koní

C) Ukládá
- okresní myslivecké radě iniciovat u Myslivecké rady ČMMJ
návrh změny do připravované novely zákona
č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,
aby Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Prosazovala do
návrhu zákona o myslivosti:
1. institut „ dočasně nehodebních pozemků“ - za které by byly
považovány i ty honební pozemky, které jsou trvale ohrazeny
pastevními ohradníky a jsou dočasně využívány
i k intenzivní pastvě hospodářských zvířat a koní.
2. rozšíření výkladu „ bezpečnostních důvodů“ tak,
aby zahrnoval nejen bezpečnost státu, nýbrž i bezpečnost osob
vykonávajících právo myslivosti. Je zásadně nepřijatelné, aby byly
za honební pozemky považovány ty pozemky, jejichž prostor je
trvale ohrazen ohradníky pod proudem a „ střežen“ dospělým
býkem (s dodatkovou tabulkou, „Pozor Býk, vstup zakázán)

D) – Ruší
– bod číslo 11 uvedený na pozvánce k okresnímu sněmu
dne 4. 4. 2015

Za návrhovou komisi:
PhDr. Pavel Sýkora, MVDr. Luboš Kuneš, Milan Turek
Za správnost opisu:

Vojtěch Poslušný
jednatel OMS Benešov

