ZÁPIS Z MYSLIVECKÉ RADY OMS PROSTĚJOV
konané dne: 2.5.2017 OMS Prostějov 16:00 hodin
Myslivecké rady se zúčastnili – Jan Toman, Jitka Procházková, DiS., Ing. Luděk Coufal, Ing.
Břetislav Doleček, Jaroslav Mráček, JUDr. Martin Vrtal, Ing. Martin Ernst, Ph.D – omluvena Mgr. Eva
Fajtová + jednání se účastnili hosté - jednatel OMS Jiří Procházka a Ing. Jaroslav Kozárek - viz prezenční
listina

Dle pozvánky ze dne 24.4.2017 zaslané předsedou OMS Prostějov Janem Tomanem jsou na
programu tyto body:
1. Zahájení
2. Vyhodnocení chovatelské přehlídky
3. Příprava okresního sněmu
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: Jitka Procházková, DiS. –
místopředseda OMS
Ø Ověřovatel zápisu: Ing. Břetislav Doleček
Ø Všichni navržení členové byli schváleni
Jan Toman sděluje, že proběhl svod psů na střelnici v Určicích. Tato akce byla úspěšná. Dále se konal na
prostějovské střelnici okresní přebor a střelby adeptů. Bylo by dobré, kdyby se střelnice začala opravovat, a
to především světla a schodiště. Také je nutné vyřešit dopadovou plochu na střelišti skeet. Ing. Doleček
reagoval tím, že část finančních prostředků ze střelnice je využita na přestavbu oken na budově OMS a
opravy na střelnici jsou v řešení. Další finanční prostředky byly použity na střelecké vybavení, a to vrhačky,
střeliště, aby bylo vůbec možné střílet na této střelnici. Budova na střelnici není prioritní a pokud se začne
od základů, budou tyto opravy v řádu stovek tisíc korun. Budova se udržuje a postupně opravuje, aby mohla
být využívána i na jiné příležitosti.

2) Vyhodnocení chovatelské přehlídky
Jan Toman sděluje, že se konala porada mysliveckých hospodářů, kde jim poděkoval za spolupráci
s odevzdáním trofejí na chovatelskou přehlídku. Přehlídka trofejí OMS Prostějov byla kladně hodnocena.
On osobně by měl připomínku ke katalogu, a to k malé velikosti grafů, kdy jsou hůře čitelné. Některé slovní
pojmy v textech nejsou zcela správné.
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Ing. Martin Ernst čte podrobné finanční vyhodnocení chovatelské přehlídky. Katalogů bylo nyní
vytištěno 350 kusů a chybělo, takže příští rok by to mělo být více. Z myslivecké komise při zajišťování
občerstvení byly ochotni pomoci pouze František Holásek a Antonín Vévoda.
Ing. Jaroslav Kozárek reaguje na místo konání chovatelské přehlídky. Je třeba zvážit, jestli by nebylo
efektivnější, aby se se tato přehlídka konala v našich prostorech a v naší režii, například na prostějovské
střelnici. Střelnice by se zviditelnila i jinak než přes střelbu. Spojit tuto akci s jinou, například dětským dnem
či mysliveckým dnem a propagovat vše i pro obyvatele Prostějova.
Jiří Procházka uvádí, že je v jednání s magistrátem oprava cesty na střelnici. Během týdne by měly
začít práce s výměny oken na budově OMS. Čte příchozí poštu - informace z ČMMJ, dále pozvánka na sbor
zástupců, který se koná v Benešově dne 10.6.2017 a potvrzení zástupce za OMS Prostějov. V příchozí poště
je také potvrzení od Ing. Košťála ze stavebního úřadu o převedení horního bytu v budově OMS zpět na
bytovou jednotku. Přezkoušení čekatelů ohledně opravných termínů. Soupis psů na svodu, revizní zpráva na
komíny. Adeptů mysliveckého kurzu by mělo být asi 16. Necelých 1000 lidí má zaplacen členský poplatek
k dnešnímu dni.

3) Příprava okresního sněmu
Jan Toman čte písemnou žádost JUDr. Vrtala o přeložení termínu konání sněmu. Nový termín sněmu
je stanoven na středu 14.6.2017 v 16:00 hodin.

4) Různé
Ing. Jaroslav Kozárek sděluje, že dozorčí rada provedla první revizi, která se týkala placení nájmu,
adeptů mysliveckého kurzu, účetních knih, vše je v pořádku. Nebyly shledány žádné závady. Bylo
dohodnuto, že se změní tarif na telefon, aby byl výhodnější. Dále dozorčí rada doporučuje kynologické
komisi, aby spolky, které chtějí pořádat kynologické akce, podaly vždy řádnou písemnou žádost. Předejde se
takto problémům, které nastaly v minulosti. Byla provedena také kontrola střelnice. Střelnice je aktivní a je
to jen dobře. Je třeba se věnovat více střelišti skeet, který je na našem pozemku. Je třeba se dále bavit o tom,
jak se bude oprava střelnice financovat a v jaké míře budou provedeny opravy tak, aby střelnice preferovala.
Chovatelskou přehlídku trofejí hodnotí Ing. Kozárek velmi kladně. Dětský koutek byl pěkný. Během
měsíce by chtěl také provést kontrolu bažantnice, aby veškeré zprávy a podklady byly připraveny na sněm.
Jaroslav Mráček informuje o pořádání zájezdu do Lysé nad Labem ve čtvrtek 25.5.2017. Den
životního prostředí na prostějovském náměstí se bude ještě organizačně řešit. Žádost o spolupráci na Den
přírody v Tovačově 20.5.2017 je ještě také organizačně nedořešena.
Ing. Břetislav Doleček čte finanční vyúčtování z okresního přeboru a střeleb adeptů. Dále informuje
o tom, že proběhly kontroly střelnic na okrese Prostějov. Popisuje problematiku malorážkové střelnice, kdy
pan Hurajčík neřeší problémy s dokumenty ohledně střelnice a policie mu tedy přerušila provoz střelnice.
Některé dokumenty jsou třeba doložit i k prostějovské střelnici, a to potvrzení ze stavebního úřadu a
potvrzení majitelů pozemků. Toto se v nejbližších dnech bude zajišťovat.
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Dle ujednání v pracovní smlouvě budou vyplaceny Jiřímu Procházkovi prémie.

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

Zápis provedla: Jitka Procházková, DiS.
Ověřovatel zápisu: Ing. Břetislav Doleček
Předseda OMR: Jan Toman
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