ZÁPIS Z MYSLIVECKÉ RADY OMS PROSTĚJOV
konané dne 19.6.2020 v 15:00 hodin
Jednání myslivecké rady se zúčastnili – Jaroslav Mráček, Jiří Procházka, Ing. Břetislav
Doleček, Dalibor Fajt, JUDr. Radoslav Žváček, Ing. Martin Ernst, PhD., Jana Toufarová,
Procházková Jitka, DiS., omluven - Ing. Luděk Coufal, Ing. Jaroslav Kozárek – viz prezenční
listina. Dále jako hosté se účastnili členové ODR Zdeněk Erva a Petr Vozihnoj.
Dle pozvánky ze dne 15.6.2020 zaslané místopředsedou OMS Jiřím Procházkou, bylo
svoláno jednání myslivecké rady.
1) Zahájení
Ø Zahájení provedl předseda OMS Prostějov Jaroslav Mráček
Ø Seznámil přítomné s orgány MR
Ø Předsedající : Jaroslav Mráček
Ø Zapisovatel : Jitka Procházková
Ø Osoba odpovědná za kontrolu a zpracování USNESENÍ Z MR: Jitka Procházková
Ø Ověřovatel zápisu: Jiří Procházka
Ø Všichni navržení členové byli schváleni
Předseda OMS Jaroslav Mráček přivítal všechny přítomné na této první myslivecké radě
v novém složení členů po předchozím volebním sněmu. Přál by si, abychom se zde scházeli
jako přátelé a snažili se řešit problémy i veškeré záležitosti s rychlostí a zodpovědností.

2) Různé
Jaroslav Mráček doporučuje, aby si předsedové do svých komisí zvolili lidi zodpovědně,
jelikož tito členové vstupují dobrovolně, ale budou mít svá práva i povinnosti a měli by být
aktivním přínosem pro veškeré akce OMS. Do počtu členů nebude nikomu zasahovat. Chtěl
by, aby se spolupráce komisí projevila na všech akcích, které bude pořádat OMS Prostějov.
Žádá, aby si předsedové své komise sestavili v termínu jednoho měsíce.
Chtěl by obnovit porady předsedů a hospodářů, kdy považuje za nutné, aby byla lepší
komunikace a zpětná vazba se spolky a jejich zástupci. Připomíná, že v neděli se konají
závěrečné zkoušky adeptů na střelnici OMS Prostějov.
Dále Jaroslav Mráček sděluje, že byly schváleny na Olomouckém kraji dotace na výměnu
oken na střelnici. Toto bude finančně podpořeno i Městem Prostějovem.
Ing. Břetislav Doleček doplňuje o přesná čísla, podrobnosti oprav a jména firem, která
byla oslovena ve výběrovém řízení na výměnu oken a zednické práce.
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Na jednání sboru zástupců, které se bude konat dne 11.7.2020 v Kostelci nad Černými
Lesy je vyslán jako zástupce OMS Prostějov místopředseda Jiří Procházka.
Jiří Procházka čte příchozí a odeslanou poštu – především informace z ČMMJ ohledně
podpory obnovy přirozených funkcí krajiny a také o novém projektu pro zvěřinu k myslivcům
a sdělení k pořádání zkoušek psů. Žádá, aby mu byly zaslány zprávy předsedů komisí, které
četli na okresním sněmu, aby mohly být založeny k dokumentům ze sněmu a také vystaveny
na internetových stránkách OMS Prostějov. Rozdal všem prohlášení nových členů OMR, na
kterých je nutno ověřit podpis, aby mohly být oficiálně zaslány k přepisu nově zvolených
zástupců OMS Prostějov.
Ing. Martin Ernst informoval, že se uvolnily bližší termíny zapůjčení prostorů v Žárovicích,
kdy by se mohla uskutečnit chovatelská přehlídka trofejí. Svolá jednání myslivecké komise a
toto s nimi zhodnotí. Myslí si, že porady předsedů a hospodářů tak, jak jsou svolávány na
životním prostředí by byly přínosem, jelikož ne všichni zástupci spolků jsou členové ČMMJ.
Zdeněk Erva sděluje, že by přednostně řešil situaci ohledně kvality cesty na střelnici.
Dalibor Fajt konstatuje, že je také nutno řešit sečení střelnice, kdy je prozatím sekačka
půjčována.
Jiří Procházka upozorňuje, že se také bude muset v blízké době řešit stav budovy
kanceláře OMS Prostějov. Střecha je již nutností opravit.
Dalibor Fajt uvádí, že tento rok se na střelnici opraví okna a elektriku by nechal až na
příští rok, jelikož to bude také finančně náročné. Potom by dával na zváženou, jestli by se
chovatelská přehlídka trofejí neudělala v areálu střelnice.
Jiří Procházka sděluje informace ohledně organizace chovatelské přehlídky.
Jitka Procházková informuje o ukončení vedení internetových stránek OMS Prostějov pod
hlavičkou myslivost.cz. Nynější stránky budou bohužel zcela smazány a již nebudou existovat.
Před jednáním rady zaslala e-mail s informacemi od ČMMJ a jejich podmínkách při vytvoření
nových stránek pod jejich šablonou, která je stejná pro všechny OMS v republice. Jedná se o
rozhodnutí, jestli budou nové stránky vedeny pod ČMMJ za jejich stanovených podmínek
nebo si vytvoříme nové internetové stránky sami s tím, že bychom si sami rozhodli o obsahu
a rozložení těchto stránek. Toto by však znamenalo finanční výdaje. Komunikuje s paní Lucií
Kolouchovou, která čeká na rozhodnutí OMR. Byl předložen finanční odhad zpracování
nových stránek od firmy Obchod není náhoda. Po delší debatě bylo odhlasováno všemi
přítomnými, že nové internetové stránky si vybudujeme individuálně. Dalibor Fajt dodá
zpracování nabídky další firmou.

3) Závěr
Jaroslav Mráček děkuje všem přítomným za účast. Doufá, že spolupráce nové myslivecké
rady bude přínosná.
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Doposud nejsou stanoveny pravidelné termíny konání jednání myslivecké rady. Tyto
budou dohodnuty na dalším jednání.

Usnesení:
Jitka Procházková čte text usnesení z tohoto jednání. Usnesení odhlasováno všemi
hlasy přítomných členů a bude samostatnou přílohou zápisu.

Zápis provedla: Jitka Procházková

Ověřovatel zápisu: Jiří Procházka
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