D) Usnesení, závěr ze 7. zasedání OMR OMS Přerov
konaného dne 7. července 2016
I. OMR bere na vědomí:
1) Zprávu předsedy SK (Pastorek) o činnosti SK a přípravách střelecké soutěže o pohár OMS
Přerov.
2) Zprávu předsedy OMR o výběru externího administrátora web. stránek OMS Přerov
3) Zprávu předsedy OMR o zanedbání povinností jednatele p. Daňka – informovat členy
OMR o přihlášení se
o dotace na rok 2017.
4) Zprávu předsedy OMR o průběhu přípravy dokladů nutných pro registraci spolku
5) Požadavek předsedy EK – Ing. Čelustky o pomoc a spolupráci při přebírání účetní agendy
spolku.
II. OMR schvaluje:
1) Písemnou výtku předsedy OMR jednateli p. Daňkovi za neplnění povinností jednatele
spolku řádně a včas
- pozdní a špatná příprava dokladů pro registraci spolku
- nepředání požadavku ústředního ČMMJ na dotace v roce 2017
2) Návrh předsedy OMR, aby příjemci příspěvků na práci a činnosti s mládeží byli přizváni
na 8. zasedání
OMR OMS Přerov.
3) Aby se 8. zasedání OMR OMS Přerov konalo 4.8.2016 v Hustopečích nad Beč. s tímto
programem:
- příprava CH.P.T. v roce 2017
- rámcový plán práce odborných komisí
- příspěvky na mládež v r. 2016
III. OMR ukládá:
Úkol č. 1/7
Připravit dodatky k pracovní smlouvě, platového výměru a všech souvisejících smluv a
ujednání nutných pro realizaci snížení pracovního úvazku jednatele spolku o 1/5.
O: RNDr. Konvička, Daněk
T: do 26.7.2016
Úkol č. 2/7
Zaslat všem uživatelům honiteb v působnosti OMS Přerov informaci o záměru kurzu
adeptů pro 1. lov. lístek v r. 2016 – 2017.
Požádat předsedy (hospodáře) spolků, aby přihlášky zasílali jednateli OMSu Přerov.
O: Daněk
T: do 31.7.2016

Úkol č. 3/7
Pozvat žadatele o finanční příspěvek (práce s mládeží) na 8. zasedání OMR.
O: Daněk
T: do 19.7.2016
Úkol č. 4/7
Připravit oběžník č. 4/2016
O: RNDr. Konvička, Daněk
T: do 19.7.2016
Úkol č. 5/7
Připravit listiny s ověřenými podpisy
- Zápis z 1. zasedání ODR (1.4.2016 - J. Biskup
- Zápis z volebního sněmu (1.4.2016) - Kamas
O: Ing. Biskup, Kamas,Daněk
T: do 22.7.2016
Úkol č. 6/7
Vypracovat žádost o dotace na rok 2017
O: RNDr. Konvička, Ing. Čelustka,
Daněk
T: do 14.7.2016
Úkol č. 7/7
Připravit rámcové plány činnosti odborných komisí (MK,SK,KPK,EK) na rok 2017
O: předsedové odborných komisí
T: do 4.8.2016
Úkol č. 8/7
Připravit propozice a podrobný plán střelecké soutěže o putovní pohár OMS Přerov.
O: Pastorek
T: do 4.8.2016
Úkol č. 9/7
Na 8. zasedání OMR – příprava CH.P.T. na rok 2017. Pozvat zástupce ORP.
O: Daněk
T: do 14.7.2016
Úkol č. 10/7
Zajistit, aby úkoly a informace zasílané ČMMJ Praha na OMS Přerov byly řádně a včas
předávané členům OMR.
Na každé zasedání OMR připravit v písemné podobě „svodku“ úkolů a informací
z ústředního orgánu.
O: Daněk
T: průběžně
Úkol č. 11/7
Na základě usnesení mimořádného sněmu konaného 24.6.2016, zaslat diskusní příspěvek
pana Zapletala v plném znění, k projednání na sekretariát ČMMJ, z.s. Praha.

Zasedání bylo skončeno v 18,30 hod.

Zapsal: …………………………..
RNDr. Konvička Petr

Ověřil: …………….
Ing. Čelustka Petr
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