
 Zápis ze schůze  Okresní myslivecké rady  při  OMS  Jablonec nad Nisou
  ze dne  11.8.2021
                                                        
Program schůze :  zahájení
                              Kontrola zápisu
                              došlá a odeslaná pošta
                              organizační záležitosti ( peněžní deník, … ) 
                              vyhodnocení akcí pořádaných OMS Jbc
                              příprava akcí – výcvikový den PB, podzimní zkoušky
                              různé ( dětský kroužek , …)
                              závěr

1.  Zahájení , přivítání členů  schůze  OMR Jbc  pronesl předseda př. Václav Langr

2.  Rada  OMS Jbc vzala na vědomí obsah zápisu z minulé  schůze 
 
3.   seznam a rozbor došlé pošty :

a) Od př. Karáska – přihláška na LZ 
b) Od pí. Chodilová – přihláška na ZVVZ a BZH vč. dokladu o zaplacení
c) Od pí. Fišerové ( ČMMJ ) –  informace o školení myslivců – „ způsoby hospodaření 

se zvěří a její ochrana „  - 17.9.2021 Kú Lbc.
d) Od pí. Fišerové (ČMMJ ) – informace o školení MH – 3.9.2021 KúLbc
e) Od pí. Dvořákové  (ČMMJ ) – informace o platbách ČP
f) Od př. Langra – informace o zasedání MR ČMMJ ze dne 13.7.2021

- Jednání se zástupci pojišťovny HALALI – aktiv předsedů a jednatelů 3.9.2021 od 
14.00 Jihlava.

- Nové složení orgánů obchodních organizací
- Projednání výsledků voleb do předsednictva ČMMJ a DR ČMMJ.
- Informace o prodeji majetku a stížnost OMS Ostrava na volby DR ČMMJ. 

g) Od pí. Chodilové – přihláška p. Manžela na ZVVZ.

4.  Předseda OMS informoval přítomné o jednotlivých pasivech a aktivech na účtu OMS za 
     období –  červenec 2021
     Vše je řádně zaúčtováno a jednotlivé položky je možné zkontrolovat v účetní knize.

5. akce plánované na minulé období se nekonaly.

6. příprava akcí :  

    Zkoušky PB -       21.8.2021 – Kristiánov –  sraz v 8.00 hod - vše zajištěno  

    podzimní zkoušky -  termín konání 4.9.2021 – přihlášen 1 pes.
                                     Asi bude zrušeno.
    Lesní zkoušky – 18.9.2021
    ZVVZ -              19.9.2021 – Pelíkovice – akce zatím v platnosti



7.  různé : 

Výuka adeptů – informace př. Čaňka  - teoretická příprava  63 hod odprezentováno,  
                           Zbývá 5 hod  myslivecká legislativa.
                          cca ½ adeptů má 50 hodin teorie.
                           Dle situace možno přednášky ve středu.
Vyhlášení nového kurzu – únor 2022 – zatím žádná odezva.

Program a akce DK – o prázdninách individuální procházky přírodou – po začátku školního 
roku akce dle rozvrhu.

Příprava Svatohubertské mše – zatím v platnosti dle plánu akcí OMS Jbc.

Příprava kynologických akcí na rok 2022 – v rozsahu akcí roku 2021 – dopřesnění  na 
zářijové schůzi OMS Jbc.

 

Schůzi ukončil předseda OMS př. Langr.         
Myslivosti zdar.                                                                                          zapsal : př. Dašek




