ZÁPIS Z MYSLIVECKÉ RADY OMS PROSTĚJOV
konané dne: 4.12.2017 OMS Prostějov 16:00 hodin
Myslivecké rady se zúčastnili – Jan Toman, Jitka Procházková, DiS., Mgr. Eva Fajtová, Ing. Luděk
Coufal, Ing. Břetislav Doleček, Jaroslav Mráček, JUDr. Martin Vrtal – omluven Ing. Martin Ernst, Ph.D +
jednání se účastnili hosté - jednatel OMS Jiří Procházka a Ing. Jaroslav Kozárek - viz prezenční listina
Dle pozvánky ze dne 27.11.2017 zaslané předsedou OMS Prostějov Janem Tomanem jsou na
programu tyto body:
1. Zahájení
2. Plnění rozpočtu OMS
3. Různé
4. Závěr
1) Zahájení
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Zahájení provedl předseda OMS, přivítal všechny přítomné.
Seznámil přítomné s orgány MR.
Předsedající: Jan TOMAN - předseda OMS
Zapisovatel: Jitka Procházková, DiS. – místopředseda OMS
Osoba odpovědná za kontrolu a zpracování USNESENÍ Z MR: Mgr. Eva Fajtová – místopředseda
OMS
Ø Ověřovatel zápisu: Ing. Břetislav Doleček
Ø Všichni navržení členové byli schváleni
2) Plnění rozpočtu OMS
Jan Toman sdělil informace ze Sboru zástupců, který se konal 17.11.2017. Mimo jiné tam bylo
doporučováno, aby se na internetové stránky OMS dávaly pouze základní informace a nic podrobnějšího.
Provedl zápis energií na horním bytě budovy OMS, kdy s tímto byly určité komplikace. Je možné, že
bychom mohli spadat pod evidenci EET. Z tohoto důvodu je nutno samostatně evidovat jednotlivá odvětví
příjmů a výdajů.
Jiří Procházka čte vyhodnocení rozpočtu. Jelikož rok 2017 prozatím není ukončen, jsou to předběžná
čísla. Proběhla platba faktury na Olomoucký kraj za vrhací zařízení na prostějovskou střelnici. Jan Toman
sděluje, že chtěl, aby byla střelnice samostatnou kapitolou a byla samofinancovatelná. Dotace musejí být
řádně vyúčtovány, abychom je nemuseli vracet a nebyly nějaké problémy. Ing. Doleček uvádí, že platba na
kraj musela jít přes účet OMS. Komunikuje s krajem, kdy preferuje osobní setkání a vyúčtování dotací je
v pořádku. Jelikož se vrhačky berou od jednoho prodejce a vše je papírově vyřešeno, žádné problémy by
neměly nastat. Spolupráce s malorážkovou střelnicí byla taková, že my jsme uhradili nový provozní řád
s tím, že zde budou střílet adepti mysliveckého kurzu bezplatně. Jelikož ale malorážková střelnice nakonec
nebude otevřena, jelikož spolupráce pana Hurajčíka s policií není dostatečná, tyto peníze za provozní řád
nám budou vráceny.
Jiří Procházka konstatuje, kolik je uhrazených členských příspěvků i na rok 2018 +. Jan Toman reaguje
tím, že platby na rok 2019 a 2020 by měly být použity jako rezerva a neměly by se započítávat do rozpočtu
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na rok 2018. Jsou to peníze pro budoucnost. Jiří Procházka sděluje, že toto jsou v systému Diana jasně dané
a nazvané finance, a to výnosy příštího období. Bylo nutno z části vyčistit kanalizaci, kdy byla voda ve
sklepě a bylo zacpaných přes 9 metrů kanalizace. Bude se muset přemýšlet do budoucna. Ovšem nová
kanalizace, která by znamenala rozbití schodiště a izolace domu by znamenala investici v řádu několika
stovek tisíc. Starý telefon přestal fungovat, proto byl pořízen nový. Tohoto dne se měly začít dělat okna, od
1.1.2018 by se měl do horního bytu stěhovat nový nájemník.
Ing. Doleček se tázal, zda funguje nějaká krajská koordinační rada. Jan Toman odpověděl, že jednou za
rok se scházejí. Ing. Doleček konstatoval, že se s tímto potkal v Hodoníně na střelnici, kdy všech 7 OMS JM
kraje dostává na činnost finanční prostředky od kraje. Bylo by dobré, kdyby se tato spolupráce taktéž
navázala s OMS našeho kraje.

3) Různé
Jan Toman uvádí, že byla navázána spolupráce se Základní školou v Kostelci na Hané, kdy na této
škole je asi 500 žáků. Odevzdal 3 kohouty pro veterinární účely na monitoring drobné zvěře. Na žádost
nejmenovaného člena HS a MS Určice dodal Jan Toman 40 kusů bažantích kohoutů ze svého chovu
k vypuštění před honem.
Jan Toman dále informuje o AMP.
Ing Coufal se táže na dotace spojené s vypouštěním zaječí zvěře. Jiří Procházka odpovídá, že tyto
dotace jsou dobré pro oživení krve a vysvětluje, co tyto dotace obnáší.
Jiří Procházka čte přijatou poštu. Sděluje, že byla provedena výměna elektroměru. Byla provedena
změna nastavení služeb 02, jak bylo dohodnuto s předsedou dozorčí rady. Tato smlouva byla restartována a
podmínky jsou výhodnější a ještě byla sleva na nově koupený telefon. Jsou nové okruhy otázek na zkoušky
z myslivosti, kdy se ale v roce 2018 bude ještě moci zkoušet podle starých předpisů. Je požádáno v Praze o
kurz pro myslivecké hospodáře. Žádost o upřesnění lovecké upotřebitelnosti. Několik lidí si zaplatilo dražší
pojištění za lepších podmínek. Zápis a usnesení ze sboru zástupců je k dispozici na internetových stránkách
a bylo rozesláno pro členy OMR e-mailem.
Ing. Kozárek informuje o tom, že z ČMMJ mu byl zaslán dopis. Nedošlo k porušení zkušebního řádu
na zkouškách vloh a celá věc je vrácena na OMS na dozorčí radu k dalšímu řešení. Sešel se s Ing. Mazalem
osobně na OMS za přítomnosti jednatele OMS Jiřího Procházky. Z tohoto jednání je pořízen záznam o jeho
průběhu. Shodli se na tom, že nominace rozhodčích na zkoušky by měla být minimálně 14 dní dopředu
známa, aby nedocházelo k podobným situacím. Kdyby se včas reagovalo na písemné žádosti Ing. Mazala,
neposílal by stížnosti na ČMMJ. Doposud nedostal odpověď, kterou žádal. Zkušební řád musí být řádně
dodržován, a pokud se někteří rozhodčí z výkonu neosvědčili, neměli by být nominováni. Preferovat
rozhodčí z našeho okresu. Poučit se chyb minulosti a příště ihned reagovat na problémy a nenechat je pouze
plynout. Některé věci byly na hraně. S Ing. Mazalem bylo dohodnuto, že sepíší vyjádření na ČMMJ a tuto
záležitost budou považovat za ukončenou.
Jan Toman uvádí, že 14.12.2017 se koná jednání kynologické komise a navrhuje, aby zde byl
přítomen Ing. Kozárek, JUDr. Vrtal, který napíše zápis a byl pozván také Ing. Mazal a rozhodčí pan Bija a
Šimara. Poté se udělá nějaký závěr a toto bude posláno do Prahy. Co se týká zkušebního řádu, tento porušen
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nebyl a nic nebylo porušeno ze strany rozhodčích. Ing. Kozárek navrhuje, aby toto jednání proběhlo bez
rozhodčích, kdy je toto zbytečné. JUDr. Vrtal uvádí, že zkušební řád absolutně porušen nebyl. Toto mu bylo
napsáno z Prahy paní Medkovou e-mailem. Zkušební řád byl dodržen, mohly být pouze nějaké organizační
záležitosti, ale to je již na řešení OMS.
Ing. Kozárek konstatuje, že neřekl, že byl porušen zkušební řád, ale některé věci jsou diskutabilní.
Sepsal s Ing. Mazalem vyjádření, které bude zasláno do Prahy. JUDr. Vrtal uvádí, že členové kynologické
komise jednohlasně řekli, že na zkouškách vloh to takhle nebylo, takto to neprobíhalo. Je to pouze
subjektivní názor Ing. Mazala. Ptá se, proč nebylo jednatelem OMS sepsáno vyjádření a odesláno Ing.
Mazalovi tak, jak bylo dohodnuto na jednání rady OMR. Jiří Procházka odpovídá, že Ing. Mazal ve svém
vyjádření píše, že nechce žádné vyjádření od jednatele OMS, ale požadoval vyjádření od pana Tomana a od
pana Kunce, který byl vrchním rozhodčím. Ing. Kozárek shodně toto čte z vyjádření Ing. Mazala.
Ing. Doleček sděluje, že možná nebyl porušen zkušební řád, ale jelikož rozhodčí po příjezdu na
stanoviště jednali v afektu, že jim vůdci ujeli samostatně, v situacích, kdy mohli psovi trochu pomoci,
posuzovali ho jako na všestranných zkouškách. Členové kynologické komise tam přítomni nebyli a je tedy
nelogické, aby řekli, že se s Ing. Mazalem o tomto nebudou bavit. Ing. Kozárek uvádí, že Ing. Mazal nechce,
aby se anulovaly tyto zkoušky, ale chce do budoucna pouze zlepšit některé věci. Chtěl logicky vysvětlit,
proč nominace rozhodčích proběhla tak jak proběhla a byla změněna v týdnu, kdy se zkoušky vloh konaly.
Jaroslav Mráček uvedl, že ples je v plných přípravách. Žádá předsedy komisí o podporu a zajištění
některých neobsazených pozic na organizaci plesu. Pozvánky jsou vytištěné, plakáty také. Jiří Procházka
udělal plakát s důrazem na slavnostní 60. výročí plesu. Musí se ještě zajít pozvat na některé instituty. Jan
Toman uvádí, že na Lesy ČR půjde on sám osobně. Jaroslav Mráček sděluje, že proběhla myslivecká setkání
s dětmi v Tovačově a na Plumlově, školka v Ohrozimi a je domluvena schůzka ve školce na Libušince. Příští
rok je v jednání v Ohrozimi také myslivecký dětský den. Jan Toman uvádí, že pokud se dělá přednáška ve
školách, měla by to být spolupráce i s místním mysliveckým spolkem. Táže se, z jakého důvodu se dělal
myslivecký den v Tovačově, když toto je jiný okres. Jaroslav Mráček uvádí, že Radomil Holík zde figuruje
ve spolku Děti a příroda.
Čteny otázky a řešeny odpovědi z dotazníku, který bude otištěn v časopisu Myslivost. Zaslání
odpovědí zajistí předseda OMS Jan Toman.

Usnesení:
Mgr. Eva Fajtová čte text usnesení z tohoto jednání. Usnesení odhlasováno všemi hlasy přítomných
členů, bude samostatnou přílohou zápisu.

Zápis provedla: Jitka Procházková, DiS.
Ověřovatel zápisu: Ing. Břetislav Doleček
Předseda OMR: Jan Toman
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