„Českomoravská myslivecká jednota, z.s.“ – „okresní myslivecký spolek Trutnov“

USNESENÍ Z OKRESNÍHO SNĚMU
konaného dne 1.3.2016
v aule České lesnické akademie Trutnov, Lužická 489 od 16 hodin

Okresní sněm po projednání schváleného programu a diskusi:
A. Vzal na vědomí:
1. Zprávu mandátové komise o účasti a usnášeníschopnosti Okresního sněmu
2. Rozhodnutí Okresní myslivecké rady o konání sněmu jako shromáždění zmocněných členů a členů
3. Způsob pozvání na sněm v souladu s § 127 stanov ČMMJ – prostřednictvím webových stránek OMS Trutnov a na emailové adresy členů a spolků.

B. Schválil:
1.
2.
3.
4.

Řídícího jednání Okresního sněmu pana:
Zapisovatele průběhu Okresního sněmu pana:
Ověřovatele zápisu Okresního sněmu pana:
Složení komisí:
a) mandátové:
b) návrhové:

Ing. Jiřího Černého
Ing. Jaroslava Horského
MUDr. Miroslava Voženílka
Ing. Vladislav Cerman,
Ing. Jan Kubec,

5. Zprávu o kontrole plnění usnesení z minulého Okresního sněmu konaného
29.4.2015 v aule České lesnické akademie Trutnov, Lužická 489
6. Zprávu Okresní dozorčí rady o kontrole činnosti od posledního Okresního sněmu
7. Zprávy odborných komisí o činnosti za uplynulé období – rok 2015 a plány
činnosti odborných komisí na rok 2016
8. Zprávu o finančním hospodaření od posledního Okresního sněmu, stavu financí
a majetku
9. Návrh rozpočtu na rok 2016
10. Název našeho pobočného spolku „Českomoravská myslivecká jednota, z.s.“ –
„okresní myslivecký spolek Trutnov“

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 předat do 30.6.2016 na Sekretariát ČMMJ, z.s.
podklady k zaregistrování změn v údajích o našem pobočném spolku.
c) Okresní myslivecké radě zpracovat návod na vedení evidence nakládání se
zvěřinou dle platných veterinárních předpisů a toto zveřejnit na webových.
stránkách okresního spolku Trutnov (www.myslivost.cz/omstrutnov) a též rozeslat
známým uživatelům honiteb na okrese Trutnov.

D. Doporučuje:
1. Členům „OMS Trutnov“ oznámit své e-mailové adresy pro exkluzivní doručování
podkladů všeho druhu týkajících se myslivecké praxe.
2. Členům „OMS Trutnov“ pokračovat v seznamování se se stanovami platnými od
21.3.2015 a řídit se jimi.
3. Okresní myslivecké radě oslovit uživatele honiteb na okrese Trutnov, aby sdělili
požadavek na pachové ohradníky v množství a struktuře (černá zvěř, srnčí zvěř)
jak by je mohli využít v obhospodařené honitbě. Termín do 31.3.2016

E: Vyzývá:
Členy „OMS Trutnov“ podle svých možností pozitivně ovlivňovat legislativní proces
novelizace zákona o myslivosti (449/2001 Sb.), ve smyslu zachování statutu živé
zvěře jako obnovitelného přírodního bohatství chráněného ústavou ČR, zachování
stávajících honiteb a české myslivosti jako kulturního dědictví společnosti.
Z toho důvodu sledovat odborný tisk a veřejné sdělovací prostředky. Důsledně
dodržovat zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), chránit biotopy všech
druhů zvěře a živočichů.

Usnesení bylo jednomyslně přijato – viz zápis z jednání okresního sněmu OMS Trutnov
1.3.2016

V Trutnově 1.3.2016

…………………………………..
Ing. Jan Kubec
předseda návrhové komise

…………………………………..
Ing. Jiří Černý
předseda „ČMMJ, z.s.“ – „OMS Trutnov“

