ZÁPIS Z MYSLIVECKÉ RADY OMS PROSTĚJOV
konané dne: 7.11.2016 OMS Prostějov 16:00 hodin
Myslivecké rady se zúčastnili – Jan Toman, Mgr. Eva Fajtová, Jitka Procházková, DiS., Ing. Luděk
Coufal, Ing. Břetislav Doleček, Jaroslav Mráček, JUDr. Martin Vrtal – omluven byl Ing. Martin Ernst,
Ph.D, - viz prezenční listina + jednání se účastnili hosté jednatel OMS Jiří Procházka a Ing. Jaroslav
Kozárek.

Dle pozvánky ze dne 28.10.2016 zaslané předsedou OMS Prostějov Janem Tomanem jsou na
programu tyto body:
1. Zahájení
2. Informace o činnosti
3. Průběžné hodnocení finančního hospodaření
4. Různé

1) Zahájení
Ø Zahájení provedl předseda OMS, přivítal všechny přítomné.
Ø Seznámil přítomné s orgány MR.
Ø Předsedající: Jan TOMAN - předseda OMS
Ø Zapisovatel: Jitka Procházková, DiS. – místopředseda OMS
Ø Osoba odpovědná za kontrolu a zpracování USNESENÍ Z MR: Mgr. Eva Fajtová – místopředseda
OMS
Ø Ověřovatel zápisu: Mgr. Eva Fajtová – místopředseda OMS
Ø Všichni navržení členové byli schváleni

2) Informace o činnosti
Jan Toman konstatoval, že proběhla přednáška Srnčí zvěř v teorii a praxi s panem Pavlem
Schererem. Každý se mohl dozvědět nové informace, ale účast na této přednášce nebyla příliš velká. Akce
byla organizačně dobře zajištěna. V Olomouci proběhlo školení lektorů.
Jiří Procházka informuje o tom, že jakákoliv změna v zápise do Obchodního rejstříku se již musí
hradit. Školení pro zkušební komisaře, lektory a hodnotitele trofejí –školení zkušebních komisařů a lektorů
již proběhlo. Jmenování hodnotitelů trofejí zajišťuje státní správa, školení hodnotitelů trofejí se bude konat
na začátku roku 2017. Proběhla také porada jednatelů OMS. Ohledně směrnic z ČMMJ – je možno
připomínkovat zkoušky z myslivosti, pro myslivecké hospodáře, vyznamenání a věcné připomínky ke
stanovám a střeleckému řádu. K právním službám v ČMMJ – není zaměstnán právník, tyto věci jsou řešeny
právní poradnou ČMMJ. Ing. Janota se snaží zlepšit pohled na myslivost, a to jak ochranou myslivců, tak i
celkově myslivosti. Na této poradě jednatelů bylo také hovořeno o slučování OMS, jelikož základem celé
činnosti je fungující OMS. Je snaha o propagování petice o držení zbraní a další petice o nepůvodních
druzích zvěře.
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Na jednání myslivecké rady se dostavil JUDr. Martin Vrtal.
Jiří Procházka dále informuje o tom, že byly řešeny také společné majetky ČMMJ a OMS. U našeho
OMS se jednalo pouze o Odchovnu bažantů v Doloplazích. Budou probíhat školení pro kynologické
rozhodčí z výkonu. Veškeré dotace musí být vyúčtovány do 30.11. se všemi náležitostmi a doklady. Dotace
z ČMMJ jsou pro rok 2017 pozastaveny, ČMMJ odkazuje na dotace z krajských úřadů, měst, apod. Na
poradě jednatelů byla řešena také otázka EET. Projednáván také projekt vnitrostátní fúze sloučením –
INTERLOV PRAHA, s.r.o., Myslivost, s.r.o., Služby myslivosti, s.r.o. Dále byla také upřesněna témata a
okruhy otázek pro uchazeče o první lovecký lístek.

3) Průběžné hodnocení finančního hospodaření
Jiří Procházka sděluje, že došlo ke změnám ze strany stavební firmy při fakturaci opravy oken,
částka byla navýšena. Upřesňuje finanční vyčíslení. Bylo osloveno více firem a tato problematika bude i
nadále v řešení.
Dále Jiří Procházka informuje o počtu uhrazených členských příspěvků. Již se hlásí někteří uchazeči
do kurzu o první lovecký lístek. E-mailová komunikace je nejefektivnější. ČMMJ chce rozesílat svým
členům některé informace na e-maily. Ne na všech OMS totiž funguje taková informovanost, jako u nás, kde
tento způsob předávání informací používáme.
Ing. Luděk Coufal vyhodnocuje finanční situaci na účtu a v pokladně. Výměna oken na budově OMS
Prostějov je finančně únosná.
Ing. Břetislav Doleček konstatuje, že v říjnu proběhl střelecký závod na prostějovské střelnici.
Tohoto závodu se účastnilo 59 střelců na trapu a 28 střelců na loveckém kole. Čte finanční vyúčtování
tohoto závodu. Nenahlásili se žádní uchazeči o kurz střeleckých rozhodčích.

4) Různé
Jaroslav Mráček připomíná, že ples OMS Prostějov se bude konat 27.1.2017 v Čelčicích. Řešena
cena vstupenek, parkoviště, vše jako v loňských letech, zvěřina na vaření. Bude vytištěno 350 ks vstupenek.
Vyzývá předsedy komisí, aby svolali schůze svých komisí a své členy požádali o podporu, tzn. účast či
tombolu. Žádá jednatele OMS, aby sepsal a rozeslal žádost o podporu na ples, také pro myslivecké spolky.
Bylo by třeba navštívit některé instituty a poděkovat za spolupráci v tomto roce a požádat o spolupráci do
dalšího roku.
Jan Toman sděluje, že VLS navštíví Ing. Doleček, LČR navštíví on sám osobně.
Jaroslav Mráček uvádí, že Lesy města Prostějova navštíví on sám a Jiří Procházka. Měla by se také
řešit otázka výstavy trofejí, která se již blíží a jsou zde ještě některé nejasnosti. Jan Toman na toto sdělil, že
tato problematika bude řešena, až bude přítomen předseda myslivecké komise Ing. Ernst.
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JUDr. Vrtal se tázal, když se na sněmu uvádělo, že OMS Prostějov je ve ztrátě 180 tisíc, jaká bude
ztráta za další vyúčtovací období, kdyby se opravovala okna na budově OMS. Ing. Coufal sdělil, že při
dalším vyúčtování bychom se měli pohybovat v plusových číslech a ne ve ztrátových. Za minulé období se
hradily některé platby a mimořádná vydání, a proto byla taková velká ztráta.
Myslivecká rada schvaluje všemi hlasy nový rozpočet na výměnu oken na budově OMS Prostějov
dle návrhu.
Jaroslav Mráček žádá, aby byla svolána porada mysliveckých hospodářů a předsedů, kde by se také
mohli všichni požádat o spolupráci na ples OMS. Jan Toman sděluje, že nyní je již lovná sezóna a pokud na
přednášce o srnčí zvěři byla tak malá účast, na poradu mysliveckých hospodářů a předsedů přijde také
minimum lidí.

Usnesení:
Mgr. Fajtová čte text usnesení z tohoto jednání. Usnesení odhlasováno všemi hlasy přítomných
členů, bude samostatnou přílohou zápisu.

Zápis provedla: Jitka Procházková, DiS.
Ověřovatel zápisu: Mgr. Eva Fajtová
Předseda OMR: Jan Toman
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