Činnost rady OMS v Havl. Brodě od posledního okresního sněmu.
------------------------------------------------------------------------------Vážení myslivci,
v tomto vystoupení bych Vás měl seznámit s činností rady OMS od posledního
okresního sněmu, který se konal dne 27.5.. 2010 zde v Perknově. Jednalo se o volební sněm,
na kterém byla volena nová myslivecká a dozorčí rada. Z toho důvodu musel být termín
přeložen na jaro 2010 a fakticky se scházíme po roce a půl. Posledním okresním sněmem
nebyly v rámci usnesení uloženy radám žádné konkrétní úkoly.
První myslivecká rada po okresním sněmu se konala 23.6.2010 a zhodnotila okresní
sněm, předseda přivítal tři nové členy myslivecké rada. Dále pan Kořínek vyhodnotil jarní
kynologické akce, jednalo se o svod a zkoušky vloh a dále rada projednala přípravu
havlíčkobrodského poháru. Předseda střelecké komise seznámil radu s průběhem střeleckých
akcí a to v Přísece a u sv. Anny. Pan Votava seznámil radu s přípravou mysliveckých
slavností v Chotěboři a rada odsouhlasila příspěvek ve výši 10 000,.- Kč.
Druhá rada se konala 29.9.2010 a projednala finanční uzávěrku za I. pololetí 2010 a
výsledek hospodaření schválila. Předseda kynologické komise seznámil radu s průběhem
havlíčkobrodského poháru, uroveň byla vysoká a byl dostatek kvalitních psů. Dále byly
projednány podzimní zkoušky v Habrech a barvářské zkoušky ve Štokách. Pan Zackl
zhodnotil střelecké akce. Předseda seznámil radu s akcí pachové ohradníky, kontrola zástupců
kraje Vysočina nezjistila závažné nedostatky.
Další rada se konala 27.10.2010, předseda zhodnotil akci pachových ohradníků, bylo
přihlášeno sedm MS náklady byly 26 400,- Kč a byly pokryty dotací kraje Vysočina.
Předseda dozorčí rady nás seznámil s revizí OMSu zas I. pololetí 2010. Jednatel seznámil
radu s hospodařením OMSu za třetí čtvrtletí. Dále byl projednán plán střeleckých a
kynologických akcí na rok 2011. Rada pověřila ing. Pavlíka na IV. Sjezd ČMMJ na místo
omluveného ing. Růžičky.
Čtvrtá rada se konala 24.11. a projednala přípravu Vánočního poháru u sv. Anny, ing.
Hausvater seznámil radu s přípravou kurzu adeptů a byl projednán plán akcí adeptů na jaře
2011.Byla ustanovena inventarizační rada. Ing. Hausvater a ing. Pavlík seznámili radu
s průběhem sjezdu ČMMJ.
Pátá rada se konala 20.12., pan Zackl provedl vyhodnocení vánočního poháru.
Předseda informoval radu o kauze Vašíček, kde rozhodnutí soudu bylo již konečné a nelze se
proti němu nikam odvolat, pan Vašíček musí zaplatit OMSu 69 671 ,- Kč plus úroky za
prošlou dobu, které činí cca 11 000,- Kč. Ing. Hausvater seznámil radu s přípravou zahájení
kurzu adeptů, bylo přihlášeno 13 uchazečů.
První rada v letošním roce se konala dne 26. ledna a projednala inventarizaci OMSu
za rok 2010, s kterou seznámil ing. Pavlík. Dále projednala hospodaření OMSu za rok
2010.Jednatel pan Kruntorád seznámil radu se stavem členské základny, k 1.1. bylo
evidováno 998 členů, což znamená další pokles cca o 100 členů. Dále jednatel seznámil radu
s návrhy na myslivecká vyznamenání. Rada odsouhlasila příspěvek na kroužky mladých
myslivců. Dále rada jednala možnosti finančně podpořit jednotlivá MS, ale né na léčení
spárkate zvěře, ale podle počtu členů ČMMJ v jednotlivých MS.

Druhá rada se konala 23.2. a schválila rozpočet na letošní rok se schodkem 197 tis.
korun. Pan Běhounek seznámil radu s výsledkem revize OMSu za II. pol. 2010, kontrola
proběhla bez závad a nápravná opatření nebyla uložena.Pan Votava seznámil radu s konečnou
přípravou chovatelské přehlídky.Ing. Pavlík informoval radu o průběhu semináře ČMMJ
v Praze a předseda informoval o jednání se zástupci kraje Vysočina o pachových ohradnících
na letošní rok.
Třetí rada se konala 30.3. a projednala konečnou přípravu adeptů před zkouškami, ing.
Hausvater předloží v měsíci dubnu zápisníky k posouzení. Pan Votava provedl vyhodnocení
letošní chovatelské přehlídky. V letošním roce byla přehlídky na dobré úrovni včetně
katalogu. Pan Zackl seznámil radu s přípravou okresních přeborů. Rada odsouhlasila návrh
kynologické komise na poplatky za zkoušky psů a odsouhlasila pořadí nejúspěšnějších vůdců
psů.
Další rada se konala 27.4. a projednala pachové ohradníky na rok 2011, celková částka
bude 40 500,- K a zapojí se MS Mrzkovice,Dobrá,Krupá,Květinov,St. Chotěboř,Pohled,
Zahrádka Kožlí Lipnička, Přibyslav a LDO Přibyslav. Dále rada rozhodla uvolnit na
rekonstrukci věže na střelnici u sv. Anny 75 000,- Kč. Předseda střelecké komise seznámil
radu s výsledky okresního poháru.Rada delegoval předsedu ing. Růžičku na sbor zástupců do
Prahy.
Pátá rada se konala 25.5. Jednatel seznámil radu s průběhem akce pachových
ohradníků, kontrola zástupců kraje Vysočina proběhla bez větších nedostatků a OMS vystavil
fakturu na dohodnutou částku. Pan Kořínek vyhodnotil zkoušky vloh konané v MS Nová ves
– Víska a ing. Hausvatr zkoušky adeptů.
Šestá rada se konala 29.6. výsledky zkoušek z norování a schválila pana Novotného
jako čekatele na rozhodčího. Odsouhlasila nákup věnce pro zemřelého MVDr. Pechu.
Předseda seznámil členy rady s jednáním sboru zástupců v Praze.
Sedmá rada se konala 27.9. a projednala hospodaření OMSu za I. pololetí, byly
překročeny minimálně příjmy i výdaje , hospodaření je tedy vyrovnané. Pan Kořínek seznámil
radu s průběhem lesních zkoušek v Kožlí a podzimních v Habrech, druhé podzimní zkoušky
nejsou doposud obsazeny. Dále rada projednala plán kynologických a střeleckých akcí na rok
2012 a přípravu dnešního okresního sněmu.
Poslední rada se konala 26.10.2011 a projednala hospodaření OMSu za III. čtvrtletí,
hospodaření je vyrovnané. Dále předseda revizní komise pan Běhounek seznámil radu s revizí
OMSu za I. pololetí letošního roku. Předseda kynologické komise seznámil radu
s kynologickými akcemi od posledního zasedání rady. Závěrem se rada zabývala přípravou
dnešního okresního sněmu.

