
Zápis
ze schůze okresní myslivecké rady ČMMJ z.s., okresního mysliveckého spolku

Teplice, konané dne 05. února 2020

Přítomni: 
Ing. Václav Hrádek – předseda OMS
Vlastimil Aubrecht – místopředseda OMS
Jan Čechura – předseda myslivecké komise
Josef Hauf – předseda kynologické komise - omluven
Olga Hrabáková – předsedkyně ekonomické komise
Zdeněk Vítek – předseda ODR – omluven
Bořivoj Kučera - ODR
Leopold Vančura - ODR
Lenka Drenčková – jednatelka, zapisovatelka

Hosté:
MVDr. Martin Šifalda – Krajská veterinární správa SVS pro ÚK

Program:
1. Zahájení
2. Slovo KVS
3. Zkoušky z myslivosti
4. Příprava na volební Okresní myslivecký sněm
5. Nominace na udělení vyznamenání ČMMJ za myslivost
6. Chovatelská přehlídka trofejí
7. Investice
8. Ostatní

1. Zahájení
Jednání  okresní  myslivecké  rady  zahájil  předseda  Ing.  Václav  Hrádek.  Přivítal  všechny
přítomné.
Navrhl  ke  schválení  zapisovatelku  Lenku  Drenčkovou  a  ověřovatele  zápisu  Vlastimila
Aubrechta. 
Program, zapisovatelka a ověřovatel byli schváleni.

2. Slovo Krajské veterinární správy
MVDr. Martin Šifalda krátce představil metodiku kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace
na  rok  2020.  Taktéž  promluvil  o  problematice  Afrického  moru  prasat  a  předal  plakáty
k tomuto tématu všem přítomným. 

3. Zkoušky z     myslivosti
OMR jmenuje:

a) Osobu pověřenou za organizování zkoušek:
Lenka Drenčková



b) Vedoucího kurzu:
Jan Čechura

Volba zkušebních komisařů pro roky – schváleno jednohlasně: 
2017/2018 (zpětně)
2018/2019 (zpětně)
2019/2020
I. Myslivecká výchova: Josef Horák
II. Myslivecké právo: František Šafarik
III. Myslivecká zoologie a biologie: Jan Čechura
IV. Chov a péče o zvěř: Ladislav Jandečka
V. Myslivecká kynologie: Olga Hrabáková
VI. Zbraně a střelivo: Ing. Václav Hrádek
VII. Způsoby lovu: Ing. Josef Jeřábek

4. Příprava na volební Okresní myslivecký sněm
Termín  okresního  sněmu  stanoven  na  15.4.2020  od  17  hod.,  pozvánka  na  OMS  včetně
organizace voleb, návrhu volebního řádu, přihlášky na OMS a kandidátní listiny ODR a OMR
bude rozeslána e-mailem a vyvěšena na webu.
Předsedové komisí pošlou do 6.4.2020 předsedovi veškeré zprávy elektronicky na e-mail. 
Jednatelka pošle upomínku na MS týden před konáním OMS.
Organizace voleb 2020 – schváleno jednohlasně.

5. Nominace na udělení vyznamenání ČMMJ za myslivost
návrhy na udělení:
a) Josef Hauf
b) Ing. Josef Jeřábek
Pozvánky oběma výše uvedeným budou odeslány jednatelkou po upřesnění  data a  místa
udílení.

6. Chovatelská přehlídka trofejí
- místo konání: střelnice Hrobčice
- datum konání: 1. polovina června (bude upřesněno)

7. Investice
- nákup lišek (správce bezkontaktní  nory v Hrobčicích bude Jan Kříž) – schváleno jednohlasně
-  vybudování  nového  sídla  OMS  Teplice  na  střelnici  –  2  místnosti  (kancelář  +  sklad)  -
schváleno jednohlasně
-  nákup stanu pro  pořádání  akcí  o  rozměrech  5x8 –  pověřen místopředseda -  schváleno
jednohlasně
-  dotace na startovné psů pro členy OMS Teplice na memoriálech Richarda Knolla,  Karla
Podhajského, Rudolfa Kristla a Mileny Štěrbové - schváleno jednohlasně



8. Ostatní
- končící podpora SW pro provoz webu – od 4/2020 finalizace nových webových stránek
- tvorbu nových stránek vč. správy bude hradit ČMMJ

Ing. Václav Hrádek
předseda OMS Teplice

Lenka Drenčková
jednatelka OMS Teplice a zapisovatelka

Vlastimil Aubrecht
místopředseda OMS Teplice a ověřovatel zápisu


