ČMMJ, o.s.,
Okresní myslivecký spolek Nový Jičín
742 53 Kunín 291, IČO 67777422, tel. č. 731 482 607, 556 784 202

www.omsnovyjicin.cz , e-mail: oms.nj@centrum.cz

Oběžník č.10/ 2014
Zápis z zasedání Okresní myslivecké rady (OMR) ze dne 6. 10. 2014
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání OMR.
Kontrola minulého usnesení OMR

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola usnesení z minulého zasedání OMR
Zpráva finanční komise
Zpráva kulturně propagační komise
Zpráva myslivecké komise
Zpráva kynologické komise
Zpráva střelecké komise
Různé

Program byl schválen všemi přítomnými.

OMR schvaluje:
1. Zprávy předsedů komisí.
2. Účetní doklady – příjmové, výdajové a bankovní převody OMS Nový Jičín za období
od 1. 9. 2014 do 30. 9. 2014.
3. Zakoupení jednoduchého stolního počítače po schválení ceny OMR
4. 19. 3. 2015 se uskuteční Volební sněm.

OMR ukládá:
1. Zjistit nabídku nových webových stránek.
2. Svolat schůzku se zástupci ORP v měsíci listopadu (termín dle domluvy).
3. Zajistit oznámení na ČMKJ o konání individuálních zkoušek barvářů v roce 2015 a změně
termínu Předběžných zkoušek barvářů na den 10. 10. 2015.

4. Zajistit nákup kalendářů a dalšího mysliveckého zboží pro období placení členských
příspěvků

I. Finanční komise
1. Předseda podal informaci ke stavu finančních prostředků, vydaným a přijatým účetním
dokladům OMS Nový Jičín k 30.9 2014.
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Pokladna v Kč
Komerční banka v Kč
Česká spořitelna v Kč
CELKEM Kč

50 303 Kč
29 788 Kč
345 156 Kč
425 247 Kč

Stav členské základny k 30. 9. 2014 je 800 členů.

II. Kulturní komise:
 příprava školení k tvorbě stanov mysliveckých sdružení
 informace k organizaci Zámeckého halali, schválen program a finanční podpora
 seminář pro lektory a zkušební komisaře se uskuteční 20. 11. 2014 v 16.30 hod na
OMS v Kuníně
 seminář pro pracovníky s mládeží se uskuteční 13. 11. 2014 v 16.30 hod na OMS
v Kuníně

III.

Kynologická komise

 plán zkoušek na rok 2015
 hodnocení zkoušek psů – MRŠ s rozborem hospodaření
 příprava Předběžných zkoušek barvářů

IV. Myslivecká komise




informace z veterinární správy
finanční vyúčtování přehlídky trofejí za rok 2013
informace k možnostem konání chovatelské přehlídky za rok 2014, svolat schůzku
s pověřenými obcemi

V. Střelecká komise
 Ukončení střelecké sezóny – 4. 10. 2014

VI.

Různé:

Zájemci o zkoušky pro myslivecké hospodáře, zasílejte své přihlášky na email:
oms.nj@centrum.cz Kurz bude zahájen na podzim 2014 podle počtu přihlášených.
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Termíny a místa ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH ŠKOLENÍ PROHLÍŽITELŮ
ZVĚŘINY pro rok 2014
Termín
13. – 14. listopadu 2014

Místo konání
OMS Frýdek-Místek

Jedná se o dvoudenní školení pro ty, kteří ještě nemají osvědčení, razítko ani průkaz
proškolené osoby.
Více informací najdete na webových stránkách http://www.vfu.cz/studium/icvi/kvalifikacni-aodborne-kurzy/kurz-prohlizitelu-zveriny/myslivecka-verejnost.html.
Veškeré podrobnosti včetně formulářů přihlášek jsou uvedeny na webových stránkách
Státního veterinárního ústavu Praha (www.svupraha.cz) s prokliknutím Školicího střediska
SVÚ Praha v levé polovině úvodní stránky. Uvedená školení jsou obsažena v oddíle
„Myslivecké zkoušky a odborná školení“.
INZERCE:
Na OMS Nový Jičín jsou k dispozici k zapůjčení vzduchovkové střelničky (padací terče
kachna a divočák) za poplatek 50 Kč/na víkend nebo padací terč se vzduchovkou za 100
Kč/na víkend a nástěnné obrazy zvěře pro Vaše účely práce s mládeží.
Dále OMS NJ zakoupila a bude půjčovat terč prasete divokého na střelbu z luku,
půjčovné činí 100,- Kč na víkend.

VII. DŮLEŽITÉ:
.
Do konce roku 2014 přijímá OMS Nový Jičín přihlášky do kurzu uchazečů o zkoušku z
myslivosti, který bude zahájen 10. 1. 2015
V kanceláři OMS Nový Jičín jsou v prodeji kalendáře s mysliveckou tématikou, stolní za 70,Kč a závěsný za 120,- Kč.

Vladislava Marková
jednatelka
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