
 Zápis ze schůze  Okresní myslivecké rady  při  OMS  Jablonec nad Nisou
  ze dne  11.7.2022
                                                        
Program schůze :  zahájení
                              Kontrola zápisu
                              Došlá pošta 
                              organizační záležitosti ( peněžní deník, … )
                              vyhodnocení akcí
                              příprava akcí
                              různé ( adepti, 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 ) – informace k distribuci nových členských karet a SW 
Diana – speciální telefonní linka a emailová adresa.

b) Od pí. Karlíkové  (ČMMJ ) – usnesení SZ ze dne 4.6.2022
c) Od pí. Kloučkové – přihláška na 1. ročník „ o pohár Fr. Žabky
d) Od p. Čekona – přihláška na BZH
e) Od p. Bydžovského – přihláška do kurzu o 1. lovecký lístek
f) Od p. Pavlaty – přihláška do kurzu MH

     

4.  organizační záležitosti

          předseda OMS informoval přítomné o jednotlivých pasivech a aktivech na účtu OMS  
          za období –  červen 2022.
          Vše je řádně zaúčtováno a jednotlivé položky je možné zkontrolovat v účetní knize.
    
5.    vyhodnocení akcí 
        Mgr. Čaněk informoval přítomné o přihlášce do kurzu adeptů a do 
       připravovaného kurzu pro MH  ( viz. došlá pošta ). U stávajícího kurzu adeptů jsou 
       připraveny 2. střelby.
       Od září je nutné posílit informace do jednotlivých MS o přípravě kurzů.
         
6.    příprava akcí
           Př. Karásek informoval o přípravě ZV na 3.9.2022 v honitbě na Malé Skále
           Lesní zkoušky – 17.9.2022 – zatím žádná přihláška
           BZ – 15.10.2022 – přihlášeni 2 psi – ale neproběhla platba
           BZH – 16.10.2022 – přihlášen 1 pes



           

7. různé :

- Předseda OMS informoval přítomné o zasedání KKR.
Na pořadu jednání byla mimo jiné  i otázka budoucnosti pojišťovny HALALI , kterou 
se rozhodlo vedení ČMMJ prodat a pojistné úkony bude vykonávat jiný subjekt.
Návrh ustanovení odborné komise, která bude prodej za nejvýhodnějších podmínek 
zajišťovat.
Pí. Wudyová  připomněla novelizaci mysliveckého zákona, ale i tato problematika je 
otevřená k dalšímu jednání.

- Př. Langr informoval o ukončení pracovní činnosti v DK i radě OMS Jbc př. Kuhnové 

8. Závěr

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

Myslivosti zdar.                                                                                          zapsal : př. Dašek




