ZÁPIS Z MYSLIVECKÉ RADY OMS PROSTĚJOV
konané dne: 15. 1. 2018 OMS Prostějov 16:00 hodin
Myslivecké rady se zúčastnili – Jan Toman, Jaroslav Mráček, Ing. Luděk Coufal, Ing. Martin Ernst, Ph.D,
Ing. Břetislav Doleček, JUDr. Martin Vrtal Ing., Ing. Kozárek Jaroslav
- viz prezenční listina + jednání se účastnil host jednatel OMS Jiří Procházka.
Omluveni:
Mgr. Eva Fajtová, DiS., Jitka Procházková,
Dle pozvánky ze dne 8. 1. 2018 zaslané předsedou OMS Prostějov Janem Tomanem jsou na
programu tyto body:
1. Zahájení
2. Příprava plesu OMS
3. Různé
4. 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: Jiří Procházka – jednatel OMS
Ø Osoba odpovědná za kontrolu a zpracování USNESENÍ Z MR: Jiří Procházka – jednatel OMS
Ø Ověřovatel zápisu: Ing. Břetiuslav Doleček
Ø Všichni navržení členové byli schváleni
1, Pan Jaroslav Mráček – předseda KPK seznámil radu s průběžnou přípravou plesu, všechny úkony jsou
zajištěny, včetně pracovníků na jednotlivých pracovištích. Chybí pouze obsazení šatny, kdy požádal pana
předsedu KK o zajištění tohoto střediska.
Mimo jiné je zajištěno předtančení, trubač pan Bartoš a Trubačské trio, které během plesu provede ukázky.
K tomuto bodu nabídl JUDr. Ing. Vrtal možnost vystoupení souboru Orlice – bylo odsouhlaseno.
2, Ing. Kozárek vznesl dotaz k chovatelské přehlídce – bylo panem Ing. Ernstem vysvětleno, včetně termínů
spojených s trofejemi.
3, Dále na dotaz pana JUDr. Ing. Vrtala byli jednatelem oznámeny data ke zkouškám adeptů ročníku 2017 –
2018, 2018 – 2019 a oznámení o konání hospodářských zkoušek.
4, Ing. Břetislav Doleček seznámil radu, že v pátek proběhne instalace vrhaček
5, Dále byli jednatelem všichni seznámeni se stavem přípravy bytu a v neposlední řadě s tím, že před
zahájením rady nebyly z naší strany podepsány dokumenty k pronájmu.
6, Dále bylo na žádost předsedy jednatelem objasněna situace kolem založení fondu na podporu pana Ervy
(vyhoření dílny), jednatel podal vysvětlení na základě částečné znalosti situace, rada na základě připomínek
pana JUDr. Ing. Vrtala, Ing. Kozárka a pana předsedy nesouhlasí s umístěním sídla pro organizaci
zajišťující výběr sbírky do budovy OMS, na druhou stranu jsou pro podporu. Doporučili hledat jiné řešení
sídla.
7, Dalším bodem jednání byla situace kolem Afrického moru, kde vznikl púožadavek na zpětnou vazbu
s výsledky vyšetření.
8, Další již volnější rozpravou byla debata o stavu v honitbách.
V Prostějově dne 16. 1. 2018
Ověřovatel:

Ing. Břetislav Doleček

Zapisovatel:

Jiří Procházka

