
 Zápis ze schůze  Okresní myslivecké rady  při  OMS  Jablonec nad Nisou
  ze dne  14.2.2022
                                                        
Program schůze :  zahájení
                              Kontrola zápisu
                              došlá a odeslaná pošta
                              organizační záležitosti ( peněžní deník, … ) 
                              zkoušky adeptů, nový kurz adeptů a MH
                              kontrola a vyhodnocení účetnictví
                              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 bez připomínek. 
 
3.   seznam a rozbor došlé pošty :

a) Od pí. Dvořákové ( ČMMJ ) – upravená tabulka výběru ČP za 4.kv 2021 a 
ke dni 1.1.2022

b) Od př. Kočárka – informace z workshopu v Liberci ze dne 13.10.2021
Téma : rovnováha mezi vegetační složkou a zvěří v lese – jak společně 
( myslivci ,lesníci , zemědělci , ochranáři ) řešit problematiku legislativy státní správy,
vymahatelnost práva, systém pronájmu honiteb, klidové zóny zvěře a problematiku 
( mysliveckou, společenskou a politickou ) ke snížení stavů zvěře.

c) Informace od Kú Lbc – termín sčítání zvěře – 26.2.2022 ( nový termín konečného 
sčítání zvěře – 19.3.2022 ) 

d) Od pí. Fišerové ( ČMMJ ) – informace o školení střeleckých rozhodčích ve dnech 
19.3. – 20.3.2022 na střelnici Hvězda Kotojedy – OMS Kroměříž

e) Od pí. Dvořákové (ČMMJ ) – informace o způsobu platby ČP v rámci SW Diana
f) Od pí. Dvořákové (ČMMJ ) – informace o personální změně na ekon. odd. ČMMJ.
g) Od MS Držkov – aktuální tabulka lovecky upotřebitelných psů
h) Od pí. Kolouchové (ČMMJ ) – informace o podání návrhu na vyznamenání I.stupně a 

čestná členství  - do konce února 2022
i) Od pí. Kolouchové – nahlášení termínu konání okr. kola Zlaté srnčí trofe
j) Od p. Čermáka – iniciativní přihláška o školení u KVS na dohledávku černé zvěře při 

výskytu AMP
k) Od MS Jizera Železný Brod – odklad termínu VČS ze zdravotních důvodů vedení MS
l) Od MS Český Ráj Malá Skála  - informace o přesunu konání ZV a ZVVZ z prostoru 

Pelíkovic do MS Malá Skála.
m) Od př. Kočárka – informace o prolínání akce OMS Jbc a městské kulturní akce na 

Parkhotelu Smržovka dne 21.5.2022
n) Od MS Bárov – termín konání VČS – 26.2.2022 – delegát př. Kuhnová ( Pekelská)
o) Od př. Libicha – přihláška na BZ

     
       seznam a rozbor odeslané pošty :

      a)    od OMS Jbc –  evidenční list pro vyznamenání členů MS Držkov
      b)    od OMS pro pověřené obce Železný Brod, Jablonec n.N. a Tanvald – informace o 
             konání chovatelské přehlídky trofejí ulovené zvěře  



      c)    od OMS Jbc – aktuální informace o proplácení zástřelného a nálezného v oblasti 
             intenzivního odlovu černé zvěře
      d)    od př. Langra – zavedení nového lektora př. Pavla Vlka do SW Diana
      e)    od př. Eymanové – informace o novém kurzu adeptů  – zahájení 16.2.2022
      f)    od př. Čaňka – doplňkové informace o přednáškách nového kurzu adeptů
      g)    od př. Čaňka – doplňkové informace o zkouškách a doplatcích střeleb kurzu 21/22 
      h)    od př. Čaňka – doplnění náslechu a konzultace z předmětu „ střelectví „
              dne 17.2.2022 od 17.00 hod na OÚ Lučany s lektorem M. Dostálem

4.  organizační záležitosti

     a)  předseda OMS informoval přítomné o jednotlivých pasivech a aktivech na účtu OMS  
          za období –  leden 2022
          Vše je řádně zaúčtováno a jednotlivé položky je možné zkontrolovat v účetní knize.
    
5.  zkoušky adeptů  - závěrečné zkoušky kurzu 21/22 dne 19.2.2022 v 8.00 hod EX Club
    Návrh zkušebního senátu :               předseda   př. Provazník
                                                       místopředseda př. Kočárek
                                                       zkoušející  -  I. sk Mgr. Čaněk
                                                                           II. sk př. Nikliborcová
                                                                          III. sk př. Gregor
                                                                          IV. sk př. Žák
                                                                           V. sk př. Fojtová
                                                                          VI. sk př. Eršil
                                                                         VII. sk př. Langr                                       
                                                        Náhradník : př. Rolenec

Veřejným hlasováním rada OMS Jbc tento návrh jednomyslně odsouhlasila a zkušební senát, 
tak,  jak byl navržen je pověřen závěrečnou zkouškou kurzu 21/22  adeptů o první lovecký 
lístek dne 19.2.2022. 

Nový kurz adeptů o první lovecký lístek  :  zahájení kurzu 16.2.2022 OMS Jbc
       – 18 adeptů potvrzené přihlášky
            2 adepti – přihlášeni , ale žádná odezva  k účasti na zkoušce
 Zahájení přednášek 26.2.2022 od 8.00 hod  OMS Jbc

Nový kurz pro MH – zatím jedna přihláška.
Úkol pro MS – na svých VČS o tomto informovat přítomné.

6. vyhodnocení a kontrola účetnictví za minulé období
    Předseda př. Langr předal účetní knihu revizní komisi, která pečlivě zkontrolovala 
    všechny zápisy aktiv a pasiv účtu. Konstatovala, že kniha je vedena přehledně, vše je 
    zaevidováno a zaúčtováno.
    Tuto kontrolu potvrdili členové revizní komise svými podpisy.
 
    Př. Langr konstatoval, že hospodářská činnost OMS Jbc  - finanční limit účtu a výše zisku 
    za rok 2021 nepodléhá daňovému přiznání a ani odvodu DPH.



7. různé :

  -  Př. Kuhnová informovala přítomné o práci DK. I přes nepříznivou epidemiologickou 
situaci se daří dodržovat plán práce kroužku, popř. program schůzek změnit dle aktuálního 
stavu a volna dětí.
  
- Př. Kočárek ve svém příspěvku uvedl prolínání akce OMS Jbc a města Smržovky dne 

21.5.2022v prostoru Parkhotelu Smržovka.
Po věcné diskusi rada OMS Jbc navrhla :
Přehlídka trofejí bude 21.5.2022 na hlavním sále Parkhotelu – instalace trofejí v pátek 
20.5.2022  - nutnost uzamčení sálu.
Okresní sněm 21.5.2022  cca v 16.00 hod ve střední části hlavního sálu Parkhotelu vč. 
občerstvení.  Závěr sněmu kolem 17.00.hod – úklid a následný odvoz trofejí.
Prostory konání Jarního svodu psů loveckých plemen a poznávací  naučná stezka v rámci
mysliveckého dne budou dopřesněny po konzultaci př. Kočárka  se zástupci MÚ 
Smržovka. ( možnost konání jarního svodu na myslivecké chalupě )
Organizační dopřesnění na následující schůzi rady OMS Jbc.

Tento návrh byl jednohlasně přijat.

- Př. Eymanová ve svém příspěvku zhodnotila klasický průběh VČS MS Držkov.

- Př. Čaněk uvedl vlastní rozporuplné postřehy ze zasedání krajské koordinační rady,
       kde jednotliví zástupci zúčastněných ( státních) organizací často neuměli reagovat na  
       podnětné a fundované dotazy ( např. na problematiku AMP blížícího se ke státní hranici 
       ČR.

8. Závěr

Schůzi ukončil předseda OMS př. Langr a poděkoval za aktivní účast.

Myslivosti zdar.                                                                                          zapsal : př. Dašek


