SNĚM MYSLIVCŮ 2019 – 1.5.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení – přivítání hostů,
Návrh programu jednání, volba mandátové a návrhové komise
Zpráva předsedy ČMMJ,z.s.OMS Ústí nad Orlicí
Zpráva mandátové komise
Zpráva předsedy předsedy HK – vyhodnocení CHP
Zpráva předsedy Ekonomické komise ČMMJ,z.s.OMS Ústí nad Orlicí
Ing. Josef Janeba - výsledek hospodaření za rok 2018, návrh rozpočtu na rok 2019
Diskuse
Usnesení a závěr

Ad. 1.
Předseda Pavel chalupa přivítal přítomné a seznámil Sněm myslivců s programem jednání, který nechal odsouhlasit
Ad. 2.
Návrh složení mandátové komise : Ing. Josef Janeba, Petr Hubálek, Pavla Pecháčková . Navržení členové byli jednohlasně zvoleni.
Návrh složení návrhové komise : Tomáš Pecháček, Zdeněk Bruna, Ing. Tomáš Pavlíček . Navržení členové byli jednohlasně zvoleni
Ad. 3.
Poděkoval městu Lanškroun za pronájem zdejších prostor, dále poděkoval pracovníkům MÚ za pomoc s organizací a zajištění
CHP a MS Rychtářský les Albrechtice za ostrahu v průběhu konání CHP, zvláštní poděkování patří ing. Papíkové za letitou spolupráci a
organizaci CHP.
Dále poděkoval KPK za zajištění Dne pro děti při konání CHP, MVDr. Šilarovi za zapůjčení studentů ze zemědělské školy v Třešňovci.
Účast na dni dětí bylo 9 škol a cca 430dětí
V průběhu CHP vzneseno několik připomínek na hodnocení trofejí, především u muflonů. Pokud MS nebude souhlasit s výrokem HK tak
se lze proti tomu odvolat k novému posouzení trofeje bude přizván i dozor CHP
Pozval všechny přítomné na akce pořádané OMS. V letošním roce se konají kynologické akce zde na Lanškrounsku a to v Horní Čermné
V letošním roce se koná 3denní okresní kolo soutěže ZST, požádal zástupce MS o drobnou finanční podporu této akce.
Závěrem zprávy připomněl, že rok 2020 je rokem volebním a požádal zástupce MS o návrh vhodných kandidátů z MS do OMR.

Ad. 4.
Zpráva mandátové komise Ing. Josef Janeba na sněmu je přítomno 44 oprávněných zástupců, tj. 51,2% z celkového počtu
oprávněných zástupců, což presentuje 492 členů v rámci OMS ČMMJ,z.s. Ústí nad Orlicí. Sněm je usnášení schopný.
Ad. 5.
úvodem své zprávy poděkoval městu Lanškroun za propůjčení prosto na CHP, dále členům MK,
rodině jednatele OMS, místopředsedovi, MS Albrechtice za ostrahu, MS Žichlínek, adeptům za pomoc se zajištěním.
Poděkoval také paní Ing. Táně Papíkové za vstřícnost a organizaci, prezentaci myslivosti.
Složení HK bylo stejné jako v předešlých letech.
Hodnotitelská komise prošla školením hodnocení trofejí a odhad věku ulovené spárkaté zvěře
Jako dohled z UHK byl nominován na letošní CHP Ing. Vl. Diviš ml.
K CHP vydán katalog ve kterém je několik chyb, aktuální opravená verze bude ke stažení na webových stránkách OMS
Na letošní CHP byly předány trofeje od všech uživatelů honiteb mimo jednu honitbu MS Džbánov a oblast chovu jelena evropského
Králický Sněžník. Dvě trofeje srnců z MS Tisová byly již předloženy v minulých letech, na tuto skutečnost byl upozorněn MH Jiří Škeřík
Dále zhodnotil předložené trofeje dle jednotlivých druhů zvěře. Novinkou na letošní CHP byl panel s raritními trofejemi.

Od letošního mysliveckého roku dojde ke sjednocení hodnocení odhadu věku u jelena evropského a sice 1 paroží 1 rok, už nebude
platit dřívější pravidlo 1 paroží 2 roky
Informace z ČMMJ:
Ing.. Janota je od dubna zastupující jednatel do konce volebního období.
V současné době je jednáno o vizi myslivosti do roku 2030
ČMMJ vydává formou emailů zpravodaj.
Pozval přítomné na přednášku Ing. Ernsta

Ad. 6.
Ing. Josef Janeba seznámil přítomné se stavem majetku ČMMJ,z.s.OMS Ústí nad Orlicí a výsledkem hospodaření za rok 2018
po jednotlivých komisích a jednatelstvím, v roce 2018 se hospodařilo se ziskem 44 174,-Kč, který poslouží k údržbě budovy OMS.
Navrhl rozpočet na rok 2019 a seznámil s jednotlivými položkami komisí a jednatelství. Tento návrh je vyrovnaný s kladným
výsledkem 19 000,-Kč.

Ad. 7. Diskuse
MVDr. Šašek – vznesl dotaz k návrhu rozpočtu na rok 2019, zda odborné komise zvládnou ekonomicky krácení rozpočtu?
Odpověď Ing. Janeba – rozpočet je sestaven z předplacených členských příspěvků na rok 2019, a návrh byl předložen ve stávající verzi OMR,
která jej schválila k přednesení na SM
p. Pecháček doplnil, že v návrhu rozpočtu se přihlíží k hospodaření komisí v předcházejícím období
Ad. 8. Návrh usnesení

Usnesení ze Sněmu myslivců
konaném dne 1. května 2019 v Lanškrouně
A. Sněm myslivců ČMMJ,z.s. OMS Ústí nad Orlicí chvaluje:
1. Mandátovou komisi ve složení:
Ing. Josef Janeba, Petr Hubálek, Pavla Pecháčková
2. Návrhovou komisi ve složení:
Tomáš Pecháček, Zdeněk Brůna, Ing. Tomáš Pavlíček
3. program jednání v navrženém znění
4. Výsledek hospodaření za rok 2018, rozpočet na rok 2019, viz. příloha zprávy předsedy EK Ing. Janeby
Hlasování výsledek hospodaření za rok 2018 44 pro/ proti 0/ zdržel se 0
Hlasování návrh rozpočtu na rok 2019 43 pro/ proti 0/ zdržel se 1
5. zisk z roku 2018 použít na údržbu budovy OMS v Ústí nad Orlicí
B. Sněm myslivců ČMMJ,z.s. OMS Ústí nad Orlicí bere na vědomí:
1. zprávu mandátové komise
2. zprávu předsedy ČMMJ,z.s. OMS Ústí nad Orlicí p. Chalupy
3. zprávu předsedy EK ČMMJ,z.s. OMS Ústí nad Orlicí Ing. Janeby
4. zprávu předsedy HK ČMMJ,z.s. OMS Ústí nad Orlicí Ing. Faltuse
5. Diskusní příspěvek MVDr. Šaška včetně odpovědi Ing. Janeby a p. Pecháčka T.

C. Sněm myslivců ČMMJ,z.s. OMS Ústí nad Orlicí ukládá OMR:
1. Dále pokračovat v plnění úkolů stanovaných plánem na rok 2019

Hlasování
všichni přítomní zástupci MS byli pro přijetí usnesení. 44 / 0 / 0
Předseda Pavel Chalupa poděkoval všem přítomným za účast a pozval je na následující přednášku.

