ZÁPIS Z MYSLIVECKÉ RADY OMS PROSTĚJOV
konané dne: 5. 12. 2016 OMS Prostějov 16:00 hodin
Myslivecké rady se zúčastnili – Jan Toman, Mgr. Eva Fajtová, DiS., Jaroslav Mráček, Ing. Luděk Coufal,
Ing. Martin Ernst, Ph.D,- viz prezenční listina + jednání se účastnil host jednatel OMS Jiří Procházka.
Omluveni:
Ing. Břetislav Doleček, Jitka Procházková, JUDr. Martin Vrtal,
Ing. Kozárek Jaroslav
Dle pozvánky ze dne 27. 11. 2016 zaslané předsedou OMS Prostějov Janem Tomanem jsou na
programu tyto body:
1. Zahájení
2. Informace z jednání Sboru zástupců
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)
Ø V úvodu zasedání vyzval předseda členy rady, aby v krátkosti shrnuli loveckou sezonu na drobnou
zvěř.
Ø Předseda OMS přednesl informaci ze Sboru zástupců, který se nesl v intencích zprávy přednesené
jednatel ČMMJ Praha Ing. Janotou. Především hovořil o problematice pojišťovny Halali a
odvolaných funkcionářů.
Ø Následně vystoupil jednatel OMS s informací k ekonomické situaci OMS. Požádal o odsouhlasení
požadavku na odúčtování dlužné částky MS Nezamyslice. (pozůstatek po odchovně, kdy jí
zabezpečovali). Bylo odsouhlaseno, a vloženo do usnesení. Dále byl jednatel přednesen návrh na
vyznamenání funkcionářů, kteří v roce 2017 dosahují významného životního jubilea. Byla podána
informace o počtu členů OMS Pv za rok 2016 a stavu placení členství pro rok 2017. Pokles členů
v roce 2016 oproti roku 2015 je 16 členů. Je vyšší úmrtnost, než příjem nových členů (adeptů)
Ø Informace předsedy KPK pana Mráčka se týkala především zajištění plesu, vyzval přítomné, aby ve
svých komisích požádali o pomoc při zajištění plesu a i svojí účastí ples podpořili. požádal o
spolupráci při shánění tombole.
Ø Následovalo vystoupení Ing, Ernsta, který reagoval na poděkování za uskutečněnou besedu o srnčí
zvěři a předložil návrh na besedu k zaječí zvěři. Dohodli jsme se, že tato se uskuteční v termínu, kdy
bude odzimovaná střelnice. S tímto stanoviskem rada souhlasila.
Ø Závěrem poděkoval pan Toman všem za vzornou spolupráci v roce 2016, předal kalendáře a
pozornost pro místopředsedkyni Jitku, měla svátek.
Zapsal: Jiří Procházka
Schválila: Mgr. Fajtová Eva

