ZÁPIS Z MYSLIVECKÉ RADY OMS PROSTĚJOV
konané dne 7. 6. 2018

OMS Prostějov

16:00 hodin

Myslivecké rady se zúčastnili – Jan Toman, Mgr. Eva Fajtová, Ing. Břetislav Doleček,
Ing. Martin Ernst, Ph.D, Jaroslav Mráček, Ing. Luděk Coufal, JUDr. Martin Vrtal, omluvena
Jitka Procházková, Dis. – viz prezenční listina + jednání se účastnil host jednatel OMS Jiří
Procházka.
Dle pozvánky ze dne 30. 5. 2018 zaslané předsedou OMS Janem Tomanem jsou na
programu tyto body:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Sbor zástupců ČMMJ
Příprava „Sněmu“ OMS
Různé
Závěr

1) Zahájení
Ø Zahájení provedl předseda OMS, přivítal všechny přítomné.
Ø Seznámil přítomné s orgány MR.
Ø Předsedající: Jan TOMAN – předseda OMS.
Ø Zapisovatel: Mgr. Eva Fajtová – místopředseda OMS
Ø Osoba odpovědná za kontrolu a zpracování USNESENÍ Z MR: Mgr. Eva
Fajtová – místopředseda OMS
Ø Ověřovatel zápisu: Jiří Procházka - jednatel OMS
Ø Všichni navržení členové byli schváleni
2) Sbor zástupců ČMMJ
Předseda Jan Toman nastínil problematiku navýšení členského příspěvku ČMMJ a
požádal ostatní přítomné členy OMR o názor, jak by měl v této otázce hlasovat na Sboru
zástupců ČMMJ.
Členové OMR odsouhlasili navýšení členského příspěvku ČMMJ o 200 Kč.
Stanovisko OMR bude předneseno na Sboru zástupců dne 9. 6. 2018 předsedou p.
Tomanem.
3) Příprava Sněmu OMS
Podklady pro sněm byly členům OMR předem rozeslány. Jednatel Jiří Procházka
navrhuje, aby namísto podepisování plných mocí bylo vystaveno „Pověření
k zastupování“. Volba bude probíhat tzv. aklamací – tj. každý delegát má jeden hlas.
Zapisovatelkou zvolena Mgr. Eva Fajtová. Zpráva o činnosti za rok 2017 – jednotliví
předsedové komisí si připraví zprávu o činnosti jejich komise.

Členové OMR schválili pozvání zástupců Okresní veterinární správy, Policie ČR,
Města Prostějova včetně primátorky, Lesů města Prostějova, LČR, s. p., VLS ČR, s. p.,
Konice na okresní sněm, který se bude konat 29. 6. 2018. Podklady k okresnímu sněmu
budou zaslány elektronickou poštou na emailové adresy všem hospodářům a předsedům
mysliveckých spolků.
4) Různé
Jednatel Jiří Procházka seznámil přítomné členy s nutností schválit pověřence pro účely
GDPR. Uvedl, že veškerá dokumentace s osobními údaji členů ČMMJ bude umístěna
v uzamčené skříňce a v počítači chráněném heslem. Za pověřence GDPR byl schválen
jednatel Jiří Procházka.
Dne 4. 6. 2018 byl zahájen Kurz pro myslivecké hospodáře. OMR schválila návrh na
zkušební senát kurzu pro myslivecké hospodáře ve složení:
Jiří Zbořil – předseda
Jiří Procházka – místopředseda
JUDr. Martin Vrtal
Ing. Pavel Tesařík
Jan Toman
Ing. Martin Ernst, Ph.D.
V souvislosti s Chovatelskou přehlídkou trofejí spárkaté zvěře nebyl přijat sponzorský dar
ze Žárovic. Je potřeba dořešit jak sponzorský dar, tak vysokou cenu za pronájem laserové
střelnice a tisk katalogů.
Znovu otevřena otázka odchovny bažantů v Doloplazích, v souvislosti s pravděpodobným
odkoupením pozemku pod odchovnou od ČMMJ Praha. Řada sdružení odebírá kuřata,
proto by bylo rozumné uvažovat o budoucím nástupci p. J. Škrkánka. Předseda
myslivecké komise Ing. Martin Ernst, Ph.D. probere tuto situaci se členy myslivecké
komise i s p. Škrkánkem. Výsledek jednání poté přednese členům OMR.
Dne 25. 6. 2018 proběhne na střelnici OMS Prostějov akce pro žáky Základní školy E.
Valenty se sokolníky. Předseda KPK Jaroslav Mráček žádá o uvolnění příspěvku 4000 Kč
pro tuto akci.
Jaroslav Mráček kritizuje nezájem kynologické komise o přípravu střelnice na jarní svod a
zkoušky vloh. Předseda Jan Toman namítá, že kynologická komise má na starost pouze
technickou část a veškerou celkovou organizaci zkoušek má na starost vždy spolek,
v němž se zkoušky konají. Výsledný zisk poté rovněž patří spolku.
Ing. Břetislav Doleček upozorňuje na to, že situace ve spolcích je čím dál horší a
kynologická komise bude muset mít na bedrech mnohem více práce, než zastávala
doposud.
Jaroslav Mráček se dotazuje předsedy kynologické komise p. Jana Tomana, z jakého
důvodu se střelby kynologické komise konaly na střelnici v Klopotovicích, když je
funkční prostějovská střelnice. Jan Toman vysvětluje, že p. Kočí měl narozeniny a aby
přiměl ostatní členy kynologické komise účastnit se této akce, rozhodl se ji uspořádat

v jejich domovině, tedy v Klopotovicích. Jaroslav Mráček ukončuje diskusi tím, že je
potřeba rapidně omladit komise.

Jaroslav Kozárek uvádí, že provedl kontrolu účetních knih a veškeré účetnictví je
vedeno řádně.

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

Zápis provedla: Mgr. Eva Fajtová
Ověřovatel zápisu: Jiří Procházka, jednatel OMS
Předseda OMR: Jan Toman

