USNESENÍ Z OKRESNÍHO SNĚMU
„ČMMJ,z.s.“ - „Okresního mysliveckého spolku Trutnov“ konaném 29.4.2015
v aule České lesnické akademie Trutnov od 16 hodin
Okresní sněm pro projednání schváleného programu a diskusi
A. Vzal na vědomí:
l. Zprávu mandátové komise o účasti a usnášeníschopnosti Okresního sněmu
2.Zprávu Okresní dozorčí rady o kontrole činnosti od posledního Okresního sněmu
3. Rozhodnutí Okresní myslivecké rady o konání sněmu jako shromáždění zmocněných
členů a členů
4. Rozhodnutí Okresní myslivecké rady o způsobu doručování členům prostřednictvím
webových stránek OMS Trutnov a určených emailových adresách členů
B. Schválil:
l. Řídícího jednání Okresního sněmu pana: MVDr. Jaroslava Čechuru
2. Zapisovatele průběhu Okresního sněmu pana: Ing. Jaroslava Horského
3. Ověřovatele zápisu Okresního sněmu pana: JUDr. Miroslava Junka
4. Složení komise mandátové: Ing.Vladislav Cerman, MUDr. Jan Stružínský, Václav Hryzlík
volební:
Aleš Kuna, Ladislav Valenta, Tomáš Vostřák
návrhové Ing. Jan Kubec, Jiří Dufek, Jiří Stránský
5. Kontrolu usnesení z minulého Okresního sněmu konaného 3.12.2013 v aule České
lesnické akademie Trutnov
6. Zprávy odborných komisí o činnosti za uplynulé období a plány činnosti odborných
komisí na rok 2015
7. Zprávu o finančním hospodaření od posledního Okresního sněmu, stavu financí
a majetku a návrh rozpočtu na rok 2015
8. Návrh Okresní myslivecké rady – počet členů OMR
9
9. Návrh Okresní myslivecké rady – počet členů ODR
4
10. Návrh volební komise o způsobu volby
11. Výsledek volby:
Okresní myslivecké rada
předseda
Ing. Jiří Černý
místopředseda
Jaroslav Prouza
místopředseda
Ing. Vladislav Cerman
jednatel
MUDr. Miroslav Voženílek
Ing. Tomáš Herčík
předseda myslivecké komise
předseda kulturně-propagační komise
Dušan Effenberk
předseda kynologické.komise
Vladimír Křížek
předseda střelecké komise
Dušan Hanuš
předseda ekonomické komise
Ing. Jaroslav Horský
12 Výsledek volby:
Okresní dozorčí rada
předseda
Vladimír Šťastný
místopředseda
JUDr. Miroslav Junek
člen
Miroslav Pavlů
člen
Ing. Ondřej Jirmann

C. Ukládá:
a) Okresní myslivecké radě realizovat činnost v dalším období podle tohoto
usnesení, plánů odborných komisí a stanov platných od 21.3.2015
b) Okresní myslivecké radě OMS Trutnov oznámit sekretariátu „ČMMJ, z.s.“ název
pobočného spolku „Českomoravská myslivecká jednota, z.s.“ - „Okresní
myslivecký spolek Trutnov“ složení předsednictva s požadovanými přílohami
(prokázání bezúhonnosti, prohlášení bezdlužnosti) pro registraci pobočného spolku
příslušným soudem
c) Předsedům odborných komisí do konce června 2015 schválit složení jednotlivých
komisí Okresní mysliveckou radou
d) Členům „OMS Trutnov“ podílejících se na užívání honiteb v okrese Trutnov oznámit
své emailové adresy pro exkluzivní doručování
D. Doporučuje:
a) Členům „OMS Trutnov“ dobře se seznámit se stanovami platnými
od 21.3.2015 a jimi se řídit
b) Členům OMS Trutnov v mysliveckých sdruženích věnovat maximální pozornost
problematice přijmutí stanov spolku obsahujících ustanovení OZ 89/2012 Sb.
a jejich registraci Krajským soudem v požadovaných termínech
E: Vyzývá členy „OMS Trutnov“ podle svých možností pozitivně ovlivňovat legislativní
proces novelizace zákona o myslivosti ve smyslu zachování statutu živé zvěře
jako obnovitelného přírodního bohatství chráněného ústavou ČR, zachování stávajících
honiteb, důsledné dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny, chránit
biotopy všech druhů zvěře, naplňovat kulturní dědictví atd.

V Trutnově 29.4.2015

