
 Zápis ze schůze  Okresní myslivecké rady  při  OMS  Jablonec nad Nisou
  ze dne  8.8.2022
                                                        
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. Zahradníkové – žádost o účast na ZVVZ a LZ.
b) Od pí. Ondráčkové – informace o BZ dne 15.10.2022
c) Od p. Kočárka – přihláška na BZ
d) Od pí. Dvořákové ( ČMMJ ) – přehled nedoplatků ČP a doplňující informace 

k distribuci členských karet.
e) Od p. Janoty ( ČMMJ ) – informace o možné finanční podpoře kulturně – 

propagačních akcí jednotlivých MS ke 100-mu výročí založení ČMMJ. 
f) Od p. Kondruše – přihláška na ZV.

     

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 
        Akce organizované OMS Jbc nebyly za měsíc červenec uspořádané.
         
6.    příprava akcí
       
           Mgr. Čaněk informoval přítomné o naplánovaných střelbách kurzu adeptů.
           Předseda OMS připomněl výcvikový den barvářů – 20.8.2022
           ZV dne 3.9.2022 –  k datu 8.8.2022 přihlášeno 6 psů
           PZ dne 4.9.2022 – k datu 8.8.2022 žádná přihláška



           

7. různé :

- Předseda OMS informoval přítomné o 90-tých narozeninách př. Helzla
Telefonickým spojením rada OMS popřála jubilantovi hodně zdraví a životního 
optimismu.

-  Př. Kočárek informoval přítomné o dopisu Svazu spolků hospodařících v honitbách 
LČR zaslaného MZe o problematice hospodaření LČR v těchto honitbách.

- Př. Kočárek připomněl změnu nájemce na Parkhotelu Smržovka – nejisté konání akcí 
OMS Jbc – návrh do budoucna : okresní sněm i dětský den pořádat ve V.Hamrech. 

8. Závěr

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

Myslivosti zdar.                                                                                          zapsal : př. Dašek




