Zápis ze schůze Okresní myslivecké rady při OMS Jablonec nad Nisou
ze dne 8.1.2020
Program schůze : zahájení
Kontrola zápisu
došlá a odeslaná pošta
organizační záležitosti ( peněžní deník, …)
léčení zvěře v roce 2020
vyznamenání členů
zahájení nového kurzu adeptů
vyhodnocení pořádaných akcí
různé ( dětský kroužek , adepti , …)
závěr
1. Zahájení , přivítání členů schůze OMR Jbc pronesl předseda př. Václav Langr
V úvodu svého zasedání přítomní členové minutou ticha uctili památku zesnulé
př. Hany Daškové z MS Český Ráj Malá Skála.
2. Rada schválila zápis z minulé schůze bez připomínek.
3. seznam a rozbor došlé pošty :
a) Od pí. Dvořákové (ČMMJ ) – informace o odstávce SW Diana
b) Od pí. Karlíkové (ČMMJ ) – hlášení termínu a místa okresního volebního sněmu –
Zajištění delegátky zástupců ČMMJ .
c) Hlášení změny termínu krajské konference. Původní termín : 21.3.2020 –
Nový termín : 4.4.2020 po dohodě s OMS Česká Lípa.
d) Od pí. Wudyové ( Kú Lbc) – informace o přípravě novely zákona o myslivosti – odlov
nepůvodních živočichů – účinnost ve schvalovacím procesu – platnost od 1.1.2021.
e) Od pí. Dvořákové (ČMMJ ) – informace o zprovoznění nové verze SW Diana.
Platná znění novelizace zák č. 449/2001 Sb o myslivosti ve znění pozdějších předpisů a
vyznačené navrhované změny.
f) Od MS Držkov – pozvánka na myslivecký ples 18.1.2020 v KTD Držkov.
g) Od pí. Adámkové ( ČMMJ ) – informace o zařazení př. Karáska do seznamu
rozhodčích a čekatelů pro ZVVZ a BZH.
h) Od p. Fischera (ČMMJ ) – objednávky Zkušebních řádů od jednotlivých OMS.
i) Nabídka od VVS Verměřovice – katalog produktů minerálních krmiv pro spárkatou
zvěř.
j) Informace od p. Tesaře ( HALALI ) – průběžné výsledky pojištění nemovitostí.
k) Od p. Černého – přihláška na IHB roku 2020
l) Od ČMMJ – návod na použití aplikace chytrých formulářů ČMMJ „Dog Exams“ pro
zkoušky psů z loveckého výkonu.
m) Od pí Karlíkové ( ČMMJ ) – metodické pokyny k organizaci zkoušek psů
z výkonu r. 2020
n) Od p. Fischera ( ČMMJ ) – nabídka učebnic pro kurzy adeptů, MH , ZK i lektory.
Forma pořadače – možnost objednání od ledna 2020.
o) Od ČMMJ – návrh zákona , kterým se mění některá ustanovení z.č. 449/2001 Sb.
p) Od pí Dvořákové (ČMMJ ) - nabídka prodeje spoluvlastnických podílů na
nemovitostech
q) Od Kú Lbc – informace k vyhlášce MZe o změnách doby lovu spárkaté zvěře.

seznam a rozbor odeslané pošty :
a) Od vedoucí DK pí. Pekelské – formulář pojištění dětí pro 2020.
b) předsedy př. Langra – předání informačního letáku AMP pro KVS Liberec
c) Od předsedy př. Langra – informace pro jednotlivé MS o léčení spárkaté zvěře.
4. organizační záležitosti :
a) rada OMS bere na vědomí zprávu předsedy př. Václava Langra o stavu účetnictví za
měsíc prosinec 2019. Všechny pohyby na účtu – aktiva i pasiva - byly zaevidovány a
vše bylo řádně zaúčtováno ( případné dotazy a nejasnosti lze zodpovědět na OMS, kde
je podrobný účetní výkaz k nahlédnutí ).
Př. Langr rovněž apeloval na doplatky pojištění členů ČMMJ v jednotlivých MS.
5. léčení v roce 2020
Dle metodiky KVS lze v roce 2020 provést protiparazitální léčení spárkaté zvěře.
Požadované léčivo zajistí OMS Jbc – hlášení na KVS Lbc do 10.1.2020.
Termín léčení : 22.2. a 23.2.2020
6. vyznamenání členů – požadavek k vyznamenání členů MS Zlatá Olešnice byl odmítnut –
navržení členové MS nejsou členy ČMMJ.
7. zahájení nového kurzu adeptů o první lovecký lístek - 5.2.2020 na OMS Jbc v 17.00 hod
Přednášky :
od 8.2.2020 na OMS Jbc
Účast – potvrzeni 4 adepti
8. vyhodnocení pořádaných akcí
Jednotlivé akce pořádané OMS v roce 2019 – odborné i kulturní – byly zhodnoceny na
schůzích OMS ihned po uskutečněné akci.
Zvláštní poděkování přítomní vyslovili př. Žákovi za přípravu, příjemnou atmosféru a
celkový průběh výjezdního zasedání Rady OMS JBC dne 11.12.2019 v Bohdalovicích.
9. různé
Přítomní členové berou na vědomí informaci př. Langra o proúčtování dotace na zateplení
myslivecké zařízení DK. Podklady připraveny na odevzdání Kú LBC.
Dotace na rok 2020 – pokračování v zařizování interiéru mysliveckého zařízení , pojistění.
Přítomní berou na vědomí informaci vedoucích dětských kroužků schůzky pravidelně dle plánu práce DK popř. klimatických podmínek
DK ve Velkých Hamrech – schůzky dle harmonogramu,
DK v Desné – začátek 2.pololetí – 9.1.2020.
Rada bere na vědomí informaci př. Karáska o organizování zkoušek loveckých psů
z výkonu u MS Dolina Rychnov v rozsahu plánu zkoušek pro rok 2020.
Dotaz př. Karáska – ceny zkoušek psů – snížení o 200,- Kč – na následující schůzi OMS
dopřesnit - připravit s Mgr. Nikliborcovou finanční rozbor zkoušek.
Nutnost zprovoznění SW „ Dog Exams“.
Předseda OMS předložil návrh - setkání MH jednotlivých MS z důvodu odborných témat
příspěvků posunout na 23.5.2020 – Parkhotel Smržovka. – v rámci Mysliveckého dne.

Přítomní berou na vědomí faktickou připomínku Mgr. Nikliborcové
Z pracovních důvodů nemůže přednášet 15.2.2020 – výměna s př. Kočárkem.
Přednášky Mgr.Nikliborcové dne 22.2. a 29.2.2020.
10. závěr - schůzi ukončil předseda př. Langr, poděkoval přítomným za účast,

Myslivosti zdar.
zapsal : př. Dašek

