ZÁPIS Z MYSLIVECKÉ RADY OMS PROSTĚJOV
konané dne: 19. 9. 2016 OMS Prostějov 16:00 hodin
Myslivecké rady se zúčastnili – Jan Toman, Mgr. Eva Fajtová, DiS., Ing. Břetislav
Doleček, Jaroslav Mráček, JUDr. Martin Vrtal - viz prezenční listina + jednání se účastnil
host jednatel OMS Jiří Procházka.
Omluveni:
Jitka Procházková, Ing. Luděk Coufal, Ing. Martin Ernst, Ph.D,
Dle pozvánky ze dne 12. 9. 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: Jiří Procházka – jednatel 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 informoval o průběhu kynologické akce MM, vše proběhlo bez závad a
zkoušky měly vysokou úroveň. Poděkoval panu Ing. Vrtalovi za sponzorství a dále poděkoval
panu Ing. Kozárkovi za ceny pro rozhodčí a vůdce.
Dále vzpomněl smuteční rozloučení s našim kamarádem panem Karlem Klváčkem.
Jiří Procházka – jednatel OMS seznámil MR s informacemi z došlé pošty.
Požádal členy MR, aby podali do příští rady návrhy na vyznamenání svých členů
komise, případně členů z jejich okolí, kteří jsou aktivní především směrem k OMS.
Informace o zaslaném materiálu ke svodu psů v roce 2017.
Předložil návrh na výměnu oken na budově OMS, bylo předloženo 5 návrhů, rada
projedná a schválila dodavatele. ( Návrhy přiloženy ).
Byla podána informace o potrestání rozhodčího pana Mádra. (2 roky pozastavena
činnost rozhodčího )
Informace o zápisu z Olomouckého kraje k chovatelské oblasti Bouzovsko.

Podání žádosti a dopisu k dotacím 2017
Informace k proškolení lektorů
Seznámení s objednávkou kalendářů na Myslivosti
3) Průběžné hodnocení finančního hospodaření
Informaci podal jednatel - Ing. Coufal omluven z důvodu porady na pracovišti.
Materiál přiložen

4) Informace členů MR
Pan Mráček: - seznámil s akcemi, které komise zabezpečovala
- akce na střelnici 2x
- akce na náměstí ve spolupráci s IRIS
- příprava plesu
- Zabezpečení požadavků na akci v Plumlově.
Pan Ing. Doleček seznámil s činností střelecké komise, pravidelné tréninky, nákup
terčů, zabezpečení střeleckých závodů 2. 10. 2016 a zabezpečení střeleb adeptů 8. 10. 2016.
Podal informaci k malorážkové střelnici. Situaci se pokusí ve spolupráci s paní Kraváčkovou
řešit. Navrhl, aby prostředky ze střelnice byly použity na rekonstrukci budovy OMS – okna.
Usnesení:
Mgr. Fajtová čte text usnesení z tohoto jednání. Usnesení odhlasováno všemi hlasy
přítomných členů, bude samostatnou přílohou zápisu.

Zápis provedl: Jiří Procházka
Ověřovatel zápisu: Mgr. Eva Fajtová
Předseda OMR: Jan Toman

