Usnesení ze zasedání OMR ze dne 21. srpna 2017
I. OMR projednala:
Diskusní příspěvky z okresního sněmu
Vyúčtování kynologických akcí BZH, LZ a N, konaných ve dnech 7. - 9. 7. 2017
Ceník kynologických akcí
Účtování nákladů na kynologických akcích OMS - cestovného, stravného, odměn a ostatních
souvisejících výdajů
5. Čerpání dotace Krajského úřadu – dovybavení notebooku dalším příslušenstvím
6. Přípravu střelecké soutěže PČL 2. 9. 2017
7. Možnosti účasti ve ZST v r. 2018
1.
2.
3.
4.

II. OMR bere na vědomí:
Informaci o průběhu kynologických akcí – BZH, LZ a N, konaných ve dnech 7. – 9. 7. 2017
Informaci o přípravě střelecké soutěže PČL
Stanovisko všech členů OMR k ceníku kynologických akcí
Návrhy na použití finančních prostředků z dotace KÚ
Vysvětlení předsedy OMS ke spornému tvrzení Oldřicha Lišky o plánování kynologických akcí /OMR
kynologické akce neplánuje, ale odsouhlasuje návrh, který OMR předloží kynologická komise/
6. Písemnou rezignaci p. Oldřicha Lišky na členství v kynologické komisi, kde jako člen OMR pracoval
po dohodě s předsedou komise Ing. Svobodou. Nebyl nominován OMR
7. Stanovisko jednotlivých členů OMR a předsedy DR k proplácení nákladů kynologických akcí
pořádaných OMS Tachov
1.
2.
3.
4.
5.

III. OMR schvaluje:
1. Proplácení cestovného a stravného na akcích, pořádaných OMS Tachov podle směrnice ČMMJ platné
pro stávající období
2. Podepisování potvrzení o zkouškách lovecké upotřebitelnosti pouze statutárními zástupci OMS, nikoliv
předsedou komise či ředitelem soutěže
3. Vydat potvrzení o zkouškách lovecké upotřebitelnosti hlavnímu rozhodčímu kynologické akce či
předsedovi KK proti podpisu v číselné řadě
3. Nadále ponechat v platnosti ceník kynologických akcí, vyhlášený na mysl. sněmu, neboť je v rámci
Zpč. kraje u OMS stejný i nižší. Minimální rozdíly. Vyhodnotit na konci roku
IV. OMR ukládá:
1. Jednatelce:
- Předat předsedovi DR OMS JUDr. Bydžovskému doklady BZH, LZ a N - 7. – 9. 7. 2017
k provedení kontroly vyúčtování. Výsledek kontroly předložit OMR v září 2017
- Zajistit dokončení výměny razítek komise myslivecké, kynologické a střelecké
- Urgovat na sekretariátu ČMMJ vystavení certifikátů účastníkům školení hodnotitelů trofejí
Předat pojišťovně Halali požadované údaje k oslovení MS našeho okresu
2. Předsedkyni kulturně výchovné komise:
Zjistit podmínky účasti ve ZST v r. 2018 – okresní kolo 2018
3. Všem členům OMR propagovat činnost našich členů a informovat členy OMR,a jednatelku OMS a
následně celou mysliveckou veřejnost o aktuálních případech na úseku myslivosti (např. údajný výskyt
vlka u obce Žebráky, úspěchy ve střelbě v rámci celostátních přeborů, přední pořadí v kynologických
akcích, dětské soutěže atd.)
Ke všem bodům jednání bylo diskutováno a hlasováno.
V Tachově 21. 8. 2017
Zapsala: Eva Velcová

