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Zahájení – přivítání hostů,
Návrh programu jednání, volba mandátové a návrhové komise
Vyhodnocení CHP Ing. Ondřejem Faltusem
Zpráva mandátové komise
Předání vyznamenání členům ČMMJ,z.s. OMS Ústí nad Orlicí
Zpráva předsedy ČMMJ,z.s. OMS Ústí nad Orlicí – Pavel Chalupa
Zpráva předsedy Ekonomické komise ČMMJ,z.s.OMS Ústí nad Orlicí
Ing. Josef Janeba - výsledek hospodaření za rok 2017, návrh rozpočtu na rok 2018
Diskuse
Usnesení a závěr

Ad. 1.
Předseda Pavel chalupa přivítal přítomné a seznámil Sněm myslivců s programem jednání
Ad. 2.
Návrh složení mandátové komise : Ing. Josef Janeba, Milan Skalický, Karel Vorel. Navržení členové byli jednohlasně zvoleni. 52/0/0
Návrh složení návrhové komise : Oldřich Hrdina, Pavel Nepraš, Ondřej Skalický . Navržení členové byli jednohlasně zvoleni 52/0/0
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.
Složení HK bylo stejné jako v předešlých letech.
Hodnotitelská komise prošla školením hodnocení trofejí a odhad věku ulovené spárkaté zvěře
Jako dohled z UHK bylů 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 oblast chovu jelena evropského Králický Sněžník
Dále zhodnotil předložené trofeje dle jednotlivých druhů zvěře
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
po domluvě s hodnotiteli trofejí jelenů dojde též k úpravě kritérií u jelena evropského
pozval přítomné na přednášku p. Jirkovského

Ad. 4.
Zpráva mandátové komise Ing. Josef Janeba na sněmu je přítomno 52 oprávněných zástupců, tj. 62% z celkového počtu
oprávněných zástupců, což presentuje 610 členů v rámci OMS ČMMJ,z.s. Ústí nad Orlicí. Sněm je usnášení schopný.
Ad. 5.
P. Chalupa předal společně s místopředsedou a jednatelem vyznamenání II. stupně členům OMS Ústí nad Orlicí
Ad. 6.
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, a doprovodný program pro
školy a mládež.

Jedním z bodu usnesení ze sněmu 11/2017 bylo projednání navýšení členského příspěvku od roku 2019 mezi členy v jednotlivých MS,
Dnes je potřeba se dohodnout zda OMS Ústí nad Orlicí bude na SZ tento návrh podporovat nebo ne.
KPK pořádá poznávací zájezd na Slovensko, který je již plně obsazen
Další bod usnesení ze SM 11/2017 je instalace odrazek dle sepsaného desatera, na jednání OMR podán návrh na instalaci Swarovského
odrazek, přičemž je nutno, aby jednotlivé MS hlídali úpravy silnic 1. třídy a požádali o instalaci ŘSD.
Následovala informace o vývoji a zajištění akreditovaného prohlížecího místa - bourárny zvěřiny pro potřeby MS našeho OMS, na
odeslaný dopis MS nebyla od MS zpětná reakce, mimo tří negativních informací
SVS spolu s MZe pořádá přednášky na téma zpracování zvěřiny a výstavba bouráren pro MS, kterého se zúčastním

Ad. 7.
Ing. Josef Janeba seznámil přítomné s výsledkem hospodaření za rok 2017, hospodařilo se se ziskem 27 060,-Kč, který poslouží
k údržbě budovy OMS. Navrhl rozpočet na rok 2018 a seznámil s jednotlivými položkami komisí a jednatelství. Tento návrh je
vyrovnaný s kladným výsledkem 1 190,-Kč.

Ad. 8. Diskuse
Ing. Faltus – byl delegován na SM za ČMMJ. Podal aktuální informace z ústředí ČMMJ,z.s. vše potřebné lze nalézt na webových stránkách
ČMMJ. Jako zástupce ČMMJ byl přítomen dvou SM, kde se hlasovalo o navýšení čp s výsledkem 1 SM pro, druhý SM ne
p. Kanta - připomněl platnost Evropské směrnice GDPR od 25.5.2018, která se týká archivace osobních údajů
p. Zastoupil – ohledně navýšení čp, kdyby bylo zaručeno, že většinová částka čp zůstane na OMS, tak by určitě většina členů byla pro
navýšení
p. Vorel – podpora organizace je potřebná, abychom nedopadly jak v Polsku
Ing. Oldřich Vašina - k navýšení čp, stavovská organizace, je potřeba mít silnou základnu. Ke změně v Praze určitě došlo, proto není
potřeba se na toto vymlouvat. Je pro navýšení čp.
T. Pecháček – připomněl zástupcům MS, aby do 30.6.2018 odeslali na OMS aktuální seznamy členské základny z důvodu stále se měnících
počtu členů v MS

Ad. 9. Návrh usnesení

Usnesení ze Sněmu myslivců
konaném dne 3. května 2018 v Lanškrouně
A. Sněm myslivců ČMMJ,z.s. OMS Ústí nad Orlicí chvaluje:
1. Mandátovou komisi ve složení:
Ing. Josef Janeba, Milan Skalický, Karel Vorel
2. Návrhovou komisi ve složení:
Oldřich Hrdina, Pavel Nepraš, Ondřej Skalický
3. program jednání v navrženém znění
4. navýšení členského příspěvku
PRO 50/ PROTI 2 / ZDRŽEL SE 0
5. Výsledek hospodaření za rok 2017, rozpočet na rok 2018, viz. příloha zprávy předsedy EK Ing. Janeby

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 k navýšení čp p. Filipi
6. Diskusní příspěvek k navýšení čp p. Zastoupila
7. Diskusní příspěvek k navýšení čp p. Vorla
8. Diskusní příspěvek k navýšení čp Ing. Vašiny
9. Diskusní příspěvek k navýšení čp Ing. Faltuse
10. Diskusní příspěvek k dění v ČMMJ Ing. Faltuse
11. Diskusní příspěvek p. Pecháčka
C. Sněm myslivců ČMMJ,z.s. OMS Ústí nad Orlicí ukládá OMR:
1. Dále pokračovat v plnění úkolů stanovaných plánem na rok 2018
D. Sněm myslivců ČMMJ,z.s. OMS Ústí nad Orlicí ukládá MS:
1. do 30.6.2018 odeslat na jednatelství OMS Ústí nad Orlicí aktuální seznam členů MS

Hlasování
všichni přítomní zástupci MS byli pro přijetí usnesení. 52 / 0 / 0
Předseda Pavel Chalupa poděkoval všem přítomným za účast a pozval je na následující přednášku.

