Zápis ze schůze Okresní myslivecké rady při OMS Jablonec nad Nisou
ze dne 12.2.2020
Program schůze : zahájení
Kontrola zápisu
došlá a odeslaná pošta
organizační záležitosti ( peněžní deník, …)
zkoušky adeptů
vyhodnocení a kontrola účetnictví za rok 2019
vyhodnocení pořádaných akcí
různé ( dětský kroužek , adepti , …)
závěr
1. Zahájení , přivítání členů schůze OMR Jbc pronesl předseda př. Václav Langr
2. Rada schválila zápis z minulé schůze bez připomínek.
3. seznam a rozbor došlé pošty :
a) Od pí. Adámkové ( ČMMJ ) – potvrzení termínu školení kynologických rozhodčích
8.4.2020 na Kú Lbc od 15.00 hod.
b) Od pí. Wudyové ( Kú Lbc) – informativní seznam přednášek mysliveckých konferencí
Královehradeckém a Ústeckém kraji.
c) Od OMS Liberec – školení kynologických rozhodčích na „ chytré formuláře“ –
Termín : 1.4.2020 na Kú Lbc.
d) Od pí. Fišerové (ČMMJ ) – seznam dokumentů s informacemi pro svoz trofejí.
e) Od OMS Liberec – připomínka ke změně data školení kynologických rozhodčích.
Nový termín : 8.4.2020 od 15.00 hod na Kú Lbc.
f) Od p. Fischera (ČMMJ ) - opravenka chyby ve vyučovacích textech kurzů adeptů.
g) Od pí. Kolouchové (ČMMJ ) – informace k projektu „ Ukliďme Česko „
termín úklidových prací – 4.4.2020 a 19.9.2020
h) Od f. Premin – nabídka sortimentu krmiv pro spárkatou zvěř.
i) Od MS Tanvald – aktuální seznam členů MS.
j) Informace od p. Čiháka )Mú Turnov ) – informace o ukončení pracovního poměru ve
státní správě – odchod do důchodu.
k) Od pí. Cheníčkové ( Lockjakt ) – pozvánka na seminář o vábení zvěře – 15.2.2020
restaurace Branžež – Mladá Boleslav.
l) Od pí. Kolouchové ( ČMMJ ) – připomínka k zaslání návrhů na vyznamenání 1.stupeň, čestné uznání, …
m) Od f. Optys - informační katalog grafických mysliveckých produktů.
n) Od pí. Adámkové ( ČMMJ ) – informace ke školení kynologických rozhodčích
o) Od MS Kořenov – pozvánka na VČS – dne 15.2.2020 od 14.00 hod penzion
„U Hanzlíčků „ delegace př. Kuhnová .
p) Od MS Držkov – pozvánka na VČS dne 29.2.2020 od 17.00 hod v KTD Držkov.
Delegace př. Dašek.
q) Od p. Ježka – písmná komunikace mezi ing. Janotou a Červinkou – problematika
Novely zákona č.449.
r) Od p. Černého – přihláška k IHB
s) Od p. Langra – přihláška k IHB
t) Od f. Myslivost s.r.o. – dodací list k nákupu vyučovací literatuře pro adepty.

u) Od ČMMJ – nabídka prodeje skladových zásob mysliveckých tiskopisů a grafických
listů.
v) Od pí. Adámkové (ČMMJ ) – kynologické tabulky a formuláře dle novely Zkušebních
řádů zkoušek loveckých psů.
w) Od Kú Lbc – anketa „ osobnosti Libereckého kraje v myslivosti „
x) Od pí. Kolouchové (ČMMJ ) – připomínka k odesílání výsledkových archů zkoušek
adeptů a mysliveckých hospodářů.
y) Od pí. Dvořákové (ČMMJ ) – stav výběru ČP za 4.kvartál roku 2019
OMS Jbc – vše v pořádku bez nedoplatků.
z) Od Kú Lbc – připomínky k vyúčtování dotačních prostředků na zateplení pozorovacího
zařízení ( smlouva OLP/2429/2019).
aa) Od MZe – stanovisko k problematice „zárazu a zapeření „ ve smyslu zákona 449/2001
a zákona č. 246/1992 Sb.
bb) Od pí. Güttlerové (ČMMJ ) – informace o změně Webových stránek OMS.
cc) Od Kú Lbc – termín sčítání zvěře : 29.2.2020
dd) Od MS Bárov – pozvánka na VČS dne 29.2.2020 od 18.00.hod – delegace př. Langr
ee) Od MS Železný Brod – pozvánka na VČS dne 15.2.2020 od 14.00 hod – delegace
př. Žák.
Seznam a rozbor odeslané pošty :
a) Od OMS Jbc – pro pí. Kolouchvou (ČMMJ ) – seznam přihlášených adeptů kurzu
zahájeného dne 5.2.2020.
b) Od OMS pro p. Tuzu – potvrzení čekatelství na Pb.
c) Od př. Langra předsedy OMS Jbc – informace o zahájení nového kurzu pro adepty o
první lovecký lístek. Další zájemci se mohou hlásit na OMS Jbc.
d) Od př. Kuhnové – pro pojišťovnu Halali – pojištění DK
e) Od OMS Jbs – žádosti na Mú pro pořádání okresní přehlídky trofejí za rok 2019.
f) Od OMS Jbc – vyúčtování dotací roku 2019 a žádost na dotace roku 2020
4. organizační záležitosti :
a) rada OMS bere na vědomí zprávu předsedy př. Václava Langra o stavu účetnictví za
měsíc leden 2020. Všechny pohyby na účtu – aktiva i pasiva - byly zaevidovány a
vše bylo řádně zaúčtováno ( případné dotazy a nejasnosti lze zodpovědět na OMS, kde
je podrobný účetní výkaz k nahlédnutí ).
5. zkoušky adeptů - dne 14.3.2020 od 8.00 hod v prostorách Exclubu
Nahlášena kontrola .
Změna zkušebního komisaře : ing. Hudrlíka nahradí př. Žák.
6. vyhodnocení a kontrola účetnictví za rok 2019
Př. Langr rovněž informoval o připraveném přehledu finančního hospodaření roku
2019. Nutná odborná kontrola – uzávěrka zveřejněna na příští schůzi OMS.
7. vyhodnocení pořádaných akcí – úspěšné zahájení nového kurzu - 14 adeptů
Kladně hodnocena organizace zajištění léčení spárkaté
zvěře.
8. různé :
a) př. Pekelská informovala přítomné o programové náplni jednotlivých schůzek DK
i počtu dětí DK.

b) Mgr. Nikliborcová informovala radu v práci kynologické komise – nové webové stránky
hlášení na KVS – seznam zkoušek lovecky upotřebitelných psů
hlášení na jednotlivá Mú o pořádaných zkouškách roku 2020
hlášení pro pí. Adámkovou ( ČMMJ ) – seznam lidí pro vstup do SW
Nikliborcová, Karásek, Langr
Seznam vrchních rozhodčích Mgr. Nikliborcová, Žabka, Nejedlý,
Horsáková – nutná kontrola 5-ti leté pracovní lhůty
c) př. Karásek informoval přítomné o záměru snížit vstupní poplatek účastníků jednotlivých
druhů zkoušek psů lovecké upotřebitelnosti.
Snaha o snížení v rozsahu 100.- až 200 ,-Kč.
Mgr. Nikliborcová operativně vypočetla finanční náročnost organizace zkoušek a přítomné
informovala o tom, že snížení cen v tomto rozsahu je bezpředmětné.
Při stávajícím poplatku cca 800,- kč / člena ČMMJ a plné skupině ( 6 psů ) je čistý zisk pro
OMS cca 200,- až 300,- Kč.
Závěr připomínky : ceny jednotlivých zkoušek psů lovecké upotřebitelnosti se nemění
a zůstávají ve výši roku 2019.
Přítomní členové rady odsouhlasili návrh předsedy př. Langra o minimálním počtu psů na
jednotlivých zkouškách – 4 psi.
Při nižším počtu přihlášených psů bude konání zkoušek projednáno v MR, popřípadě cena za
zkoušku / člen ČMMJ stanovena individuálně.
Pro nečlena ČMMJ bude cena dvojnásobná ceně člena ČMMJ.
d) vedoucí DK ve Velkých Hamrech př. Pekelská požádala o poskytnutí výpočetní techniky
pro teoretickou výuku dětí – operativně byl zapůjčen notebook z OMS Jbc.
e) odsouhlasen nákup nové tiskárny, stará nefunkční (špiní papíry), starou tiskárnu
zlikvidovat
9. závěr - schůzi ukončil předseda př. Langr, poděkoval přítomným za účast,

Myslivosti zdar.
zapsal : př. Dašek

