ZÁPIS Z MYSLIVECKÉ RADY OMS PROSTĚJOV
konané dne 7.7.2020 v 16:00 hodin
Jednání myslivecké rady se zúčastnili – Jaroslav Mráček, Jiří Procházka, Ing. Břetislav
Doleček, Ing. Luděk Coufal, JUDr. Radoslav Žváček, Ing. Martin Ernst, PhD., Jana Toufarová,
Procházková Jitka, DiS., omluven - Dalibor Fajt – viz prezenční listina.
Dle pozvánky ze dne 2.7.2020 zaslané místopředsedou OMS Jiřím Procházkou, bylo
svoláno jednání myslivecké rady, kdy na programu jednání byly tyto body:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů – usnesení od poslední MR
3. Prodej odchovny Doloplazy ČMMJ Praha – mají 13/20 podíl
4. Přehlídka trofejí v Žárovicích – termín, podmínky, zajištění
5. Dořešení provozu internetu – varianty provozu
6. Výběrové řízení na výrobce a zhotovitele oken na střelnici
7. Různé
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr

1) Zahájení
Zahájení provedl předseda OMS Prostějov Jaroslav Mráček a seznámil přítomné s orgány
MR.
Předsedající : Jaroslav Mráček
Zapisovatel : Jitka Procházková
Osoba odpovědná za kontrolu a zpracování USNESENÍ Z MR: Jitka Procházková
Ověřovatel zápisu: Jiří Procházka
Všichni navržení členové byli schváleni.
2) Kontrola úkolů – usnesení od poslední MR
Jiří Procházka uvádí, že MS Diana Výšovice žádá, aby se jejich členové stali členy komisí
při OMS Prostějov, a to Josef Režný člen myslivecké komise, Radek Křivinka člen střelecké
komise, Jan Okleštěk kynologické komise.
Všechny body usnesení ze dne 19.6.2020 prozatím trvají.

3) Prodej odchovny Doloplazy ČMMJ Praha
Jiří Procházka a JUDr. Radoslav Žváček čtou obsah znaleckého posudku, který byl
vypracovaný na objekt Odchovny bažantů v Doloplazích. ČMMJ vlastní 13/20, OMS Prostějov
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vlastní 7/20. Odkup odchovny byl jako prvnímu nabídnut nynějšímu nájemníkovi Jaroslavu
Škrkánkovi. Ten za stanovených finančních podmínek o tento odkup nemá zájem.
Jiří Procházka předjedná společné jednání s ČMMJ o podrobnějších podmínkách odkupu
odchovny a o dalších krocích v této věci.
4) Přehlídka trofejí v Žárovicích – termín, podmínky, zajištění
Ing. Martin Ernst uvedl, že na čtvrtek 9.7.2020 v 16:00 hodin je svoláno jednání
myslivecké komise, kdy o termínu konání přehlídky bude jednáno a rozhodnuto. Myslivecká
rada doporučuje termín konání přehlídky přiblížit a nenechat ho až v doposud stanoveném
termínu v září. V Žárovicích jsou volné termíny 8.-9.8., 15.-16.8., 22.-23.8.
Katalogy jsou již vytištěny. Řešena otázka přetisku úvodní strany, kdy je tam uvedeno, že
přehlídka se koná v březnu. Bylo rozhodnuto, že obálka se nová tisknout nebude.
Jiří Procházka dává na zváženou, jestli naši chovatelskou přehlídku neposílit o význačné
trofeje od VLS, kteří pravděpodobně svoji chovatelskou přehlídku již neuskuteční.
Ing. Martin Ernst sdělil, že zajistí občerstvení tak, jako minulý rok. Prodejci, kteří mají své
stánky na přehlídce, budou osloveni až po přesném termínu konání této přehlídky.

5) Dořešení provozu internetu – varianty provozu
Vyhodnocení firem, které vyhotovily finanční nabídku servisu internetových stránek OMS
Prostějov. Výběr firmy Obchod není náhoda. Nadále tato firma bude spravovat nové
internetové stránky OMS Prostějov.
6) Výběrové řízení na rekonstrukci budovy střelnice
Zhodnocení nabídek firem na rekonstrukci budovy střelnice - výměnu oken, zednické
práce. Při zachování pravidel transparentnosti a zákazu diskriminačního jednání bylo s
ohledem na nabízený rozsah, kvalitu a cenovou relaci rozhodnuto o výběru firmy Přidal Plast
s.r.o.

7) Různé
Jiří Procházka informuje o tom, že shromáždil všechny dokumenty k tomu, aby se mohla
přepsat změna statutárů v rejstříku. Tyto dokumenty jsou nutno odevzdat na ČMMJ.
Jaroslav Mráček žádá Ing. Břetislava Dolečka, aby zajistil schůzku s firmou na výměnu
oken a dohodly se podrobnosti.
Jiří Procházka sděluje, že norování je dohodnuto v řádném termínu v Otaslavicích. Přesná
data tréninků budou upřesněny.
Jiří Procházka dále uvádí, že myslivecký kurz adeptů stále běží a přednášky ze všech
předmětů, které se měly konat v dubnu, se budou konat zřejmě v září, kdy se toto upřesní
s lektory. Závěrečné zkoušky budou v řádném termínu.
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8) Diskuse
Dohodnuto, že na internetových stránkách budou zveřejněny dokumenty z volebního
okresního sněmu, včetně zpráv předsedů komisí.
Ing. Břetislav Doleček informuje o tom, že v sobotu 15.8.2020 proběhne na prostějovské
střelnici Na Hloučeli závod Ladislava Kubíčka. Okresní přebor se z časových důvodů již konat
v tomto roce nebude. Střelecké závody Podzimní pohár OMS Prostějov by se měly konat
v řádném termínu.
Ing. Martin Ernst zjistí podrobnosti koupě projektoru pro účely adeptského mysliveckého
kurzu.

9) Usnesení
Jitka Procházková čte text usnesení z tohoto jednání. Usnesení odhlasováno všemi hlasy
přítomných členů a bude samostatnou přílohou zápisu.
10) Závěr
Jaroslav Mráček ukončil schůzi a poděkoval všem přítomným za účast a vyzval k plnění
úkolů a věcí, které byly dohodnuty a naplánovány.

Zápis provedla: Jitka Procházková

Ověřovatel zápisu: Jiří Procházka
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