ZASEDÁNÍ MR OMS Prostějov konané dne: 16. dubna 2018
OMS Prostějov 16:00 hod

Program jednání:
1. Zahájení, předseda OMS
2. Volba orgánů MR: - návrh
Předsedajícího: PŘEDSEDA OMS pan Jan Toman
Zapisovatel: Jiří Procházka – jednatel OMS
Osoba odpovědná za kontrolu a zpracování USNESENÍ Z MR: Eva Fajtová
Ověřovatel zápisu: Jaroslav Mráček
3. Pan předseda během úvodu zhodnotil situaci kolem problematiky s Ing.
Machem. Konstatoval, že byla chyba s ním komunikovat, i proto, že není členem
OMS.
Dále hovořil ve věci nedorozumění, které vznikla s údajnou nedodanou trofejí,
vše se vysvětlilo a věc byla uvedena na správnou míru. Je škoda, že se hned
nesmyslně rozjíždí debata na webu, která vše jen zhoršuje, musí se přijmout při
hodnocení taková opatření, aby se podobný případ neopakoval.
4. Hlavním bodem jednání bylo vyhodnocení chovatelské přehlídky, včetně
zhodnocení finanční stránky, je třeba dotáhnout některé věci a jinak byla CHP
hodnocena pozitivně.
5. Dále hovořil jednatel OMS a shrnul došlou poštu a úkoly:
Ø Rada byla seznámena s hospodářským výsledkem za rok 2017 – celkový
konečný zisk 204 658,77.
Ø Byla podána informace o stavu účtu a pokladny a náhled jak dál. Je
nutné šetřit, vzhledem k rozsáhlým výdajům v I./IV.
Ø Jednatel seznámil radu se školením na GDPR, kterého se účastnil, bude
nutné přijmout některá opatření, aby nedošlo k porušení tohoto
předpisu. V rámci toho byla přeposlána na MS a dáno na internet, jak
postupovat v případě MS, jednatel nabídl pomoc všem, popřípadě včetně
zápisu změny do rejstříku na soudě.
Ø Rada byla seznámena s dopisem z ČMMJ Praha ohledně dotazů z OMS
ČR – odebírání pověření
Ø Seznámení rady s dopisem Ing. Krause z ČMMJ o připravovaném školení
k odhadu věku ulovené zvěře.
Ø Informace o udělení vyznamenání pro pana Františka Vozihnoje I.
stupeň, podrobnosti k převzetí vyznamenání na Ohradě budou
s vyznamenaným dohodnuty, dva návrhy na I. neprošly.
Ø Rada byla informována o pověření k organizování zkoušek psů z 13. 3.
2018
Ø Podána informace k nové webové adrese pojišťovny Halali
Ø Objednávka elektronické střelnice,
Ø Žádost o spolupráci s VLS Plumlov
Ø Informace z kynologie, problematika bude řešena ve středu na komisi.
Ø Seznámení s materiálem kraje k chovatelské oblasti siky.

Ø Informace o Workschopu pro myslivce při Natura Viva
Ø Informace k zaslaným archům petice na podporu práv v oblasti loveckých
zbraní.
Ø Rada byla seznámena s protokolem policie o kontrole střelnice – bez
závad, kopie předána předsedovi střelecké komise.
Ø Předán seznam poradců pro hodnocení trofejí.
6. Informaci přednesl předseda střelecké komise Ing. Doleček, seznámil
s ekonomickým vyhodnocením okresního přeboru, dále informoval o stavu
oprav na střelnici, podaná informace o podaných žádostech na dotace na kraj
7. Na závěr jednatel pozval členy rady na Svod loveckých psů a střelby adeptů
v sobotu 21. 4. a na neděli na zkoušky adeptů. Vše se koná na střelnici.
Jiří Procházka – jednatel OMS

