
Čes komoravs ká mysl ivecká jed nota, z.s.
Okresní mysIivecký spolek ve Vyškově

zÁpls
z Okresního sněmu OMS ČMMJ,

konaného dne 2.7.2020 v prostorách

z.s. ve Vyškově,

hotelu Allvet Drnovice

Zahá4ení okresního sněmu Čtvlltlt.l - OMS Vyškov bylo provedeno v 16,40 hod.
slavnostním troubením.

Následně si slovo vzaI _předseda OMS Čn/lnlll ing. Dvořák Jan Ph.D., přivítal
všechny přítomné členy CMMJ, čIeny MR, DR, a hosty.

Všichni přítomní obdrželi pozvánku s následujícím programem jednání Okresního
sněmu v tomto znění:

Program:

Zahá4ení

Volba orgánů sněmu (řídící sněmu, zapisovatel, ověřovatel zápisu,

mandátová, volební a návrhové komise)

3. Zpráva předsedy Čuu-l OMS Vyškov, z.s. o činnosti za období od sněmu

v r. 2019

4, Zpráva předsedy ekonomické komise

5. Zpráva předsedy dozorčí rady

6. Zpráva mandátové komise

7, Schválení účetní uzávěrky roku 2019

8. Schválení rozpočtu na rok 2020

9. Volba členů Myslivecké rady a Dozorčí rady Čvttlt.l OMS Vyškov

1 0. Disku ze a různé

11. Vyhlášení uýsledků voleb

12. Usnesení a závér okresního sněmu Čvtttlt.l



Ad 2. lng. Dvořák Jan Ph.D. dal hlasovat, zda všichni přítomní souhlasí
s předloženým programem Okresního sněmu, nebo zda chce někdo program
doplnit (nikdo) - jednohlasně schváleno,

lng. Dvořák Jan Ph.D. poděkoval za schválení programu jednání a pokračoval dle
programu tím, že by| MR OMS ČUnru Vyškov pověřen řízením dnešního
okresního sněmu Čnnul.
Následně předloži| návrhy na složení
s průběhem okresního sněmu:

Mandátová komise ve složení:

lng, Puklová Petra - předsedkyně
p. Oravec Branislav - člen
p. Šebesta Jan - člen
p. Smejkal Pavel - člen
pí. Nováková Oldřiška - členka

volební komise ve složení:

p. Shromáždn Josef - předseda
p. Mrázek LadisIav - člen
p. Oravec Branislav - člen
lng, Charous Stanislav - člen

Návrhová komise ve složení:

lng. Kamínek Jaromír - předseda
p. Korčián Petr
p. Zourková Marcela

následujících komisí a funkcí spojených

Dále bylo navrženo, aby zapisovatelkou byla jednatelka, pí. Nováková Oldřiška a
ověřovatelem zápisu byl pan ing. Bébar Jiří.

Všechny navržené orgány sněmu, zapisovatel a ověřovatel zápisu byly
jednohlasně schváleny.

Ad 3. Ing. Dvořák Jan Ph.D, přednesl zprávu předsedy OMS ČV|V1.J o činnosti MR
za uplynulé období od minulého sněmu, ve které byly současně zakomponované
zprávy jednotlivých odborných komisí myslivecké, kynologické, střelecké
a kulturně propagační (viz příloha zápisu).

Ad 4. ŘiOici sněmu omluvil nepřítomného předsedu ekonomické komise, p. ing.
Radoslava Vernera a sám přednesl zprávu o hospodaření organizace za období
od minulého sněmu ČVtV.l (viz. příloha zápisu).



Současně také předložil i rozpočet na rok 2020, kteqý byl sestaven jako vyrovnaný
(viz. příloha zápisu).

Požádal přítomné úěastníky sněmu, zda mají dotazy nebo připomínky ke zprávě a
rozpočtu ekonomické komise, Nebylo tomu tak a ing. Dvořák pokračoval
V programu.

Ad 5. Zprávu DR OMS ČUVt.l přečetla paní Zourková Marcela, která mimo jiné
uvedla, že jarní období letošního roku pro naše hospodaření, dáIe pro některé
kynologické a myslivecké akce, nebylo vůbec příznivé.

Věříme, že se nám podaří předložené plánované akce splnit.

Dále DR OMS ČtVlnll.l poděkovala těm členům, kteří již svoji práci v orgánech
OMS ČnnU.l Vyškov ukončili (viz. příloha zápisu).

Ad 6. Předsedkyně mandátové komise, ing, Puklová Petra Ph.D. oznámila, že na
dnešním sněmu je přítomno 56 členů, disponujících na základé pIných mocí 235
hlasy.

oMs Čvtnnl Vyškov má celkem 647 členů.

Okresní sněm ČVtUl je tedy usnášeníschopný.

Ad 7. Předseda OMS ČUnal ing. Dvořák Jan Ph.D. poděkoval předsedkyni
mandátové komise a dal hlasovat o schválení účetní uzávěrky roku 2019.

souhlas - jednohlasně 235 hlasů
nesouhlas - 0
zdrželo se - 0

Ad 8. Dále řídící sněmu požádal přítomné delegáty o schválení rozpoětu
organizace na rok 2020.

souhlas - jednohlasně 235 hlasů
nesouhlas - 0
zdrželo se - 0

Ad 9.. lng. Dvořák Jan Ph.D, poděkoval za schválení obou bodů programu a
požádal přítomné členy, aby si připravili hlasovací lístky do MR a DR.



Všichni členové obdrželi současně s pozvánkou i volební řád, řídící sněmu znovu
podrobně zopakoval body volebního řádu. Žaany z přítomných delegátů neměl
připomínky nebo dotazy, přistoupilo se k samotné tajné volbě.

. Ad 10, Diskuze:

- Předání děkovných listů MS za kynologické akce

- předání vyznamenání lll.st. p, Oravcovi a ing, Homolovi

- předání věrnostních medailí členům, kteří dovršili 75let

- předání gratulačního listu a věcného daru p, Vlachovi, ktený se dožil 90let a
je naším nejstarším členem

- ing. Dvořák Jan Ph.D. podal vyčerpávající informace zmateriálů, které se
budou projednávat na Sboru zástupců ČtUrUl dne 1 1,7,2020 v Kostelci nad
Černými lesy

- p. Doležel Josef seznámil přítomné s novinkami spojenými s novým
systémem zkoušek LUP, dále pozval všechny přítomné na kynologické
akce

- p, Šlimar Jaroslav se k tomuto příspěvku přidal s tím, že již bylo proškoleno
několik rozhodčích k novému programu zkoušek LUP

- p. Machálek by chtěl, aby se dávalo více příspěvků o činnosti myslivců do
místních novin

- p. Zahradníček Pavel měl obsáhlý príspěver k připravované
svatohubertské mši, která proběhne na podzim tohoto roku a požádal
přítomné členy o zamyšlení nad případným sponzorským příspěvkem

Ad 1í.. VÝsledkv voleb:

ByIo odevzdáno 56 platných hlasovacích lístků s 232 platnými hlasy.

Mvslivecká rada OMS Vyškov

lng. Kamínek Jaromír -232 hlasů - zvolen
PhDr, Šimáčer Richard - 232 hlasů - zvolen
lng. Šišková Miloslava - 232 hlasů - zvolena
lng. Dvořák Jan Ph.D, - 231 hlasů - zvolen
Bc. Pospíšil Matěj - 229 hlasů - zvolen
lng. Puklová Petra - 225 hlasů - zvolena
p. Smejkal Pavel * 225 hlasů - zvolen
p. Oravec Branislav - 198 hlasů - zvolen
p. Slimar Jaroslav - 171 hlasů - zvolen
Ing. Verner Radoslav - 120 hlasů - nezvolen



Dozorčí rada OMS Vvškov

lng. Charous Stanislav - 229 hlasů - zvolen
pí. Zourková Marcela - 218 hlasů - zvolena
p. Šebesta Jan - 187 hlasů - zvolen
lng. Juříček Richard - 62 hlasů - nezvolen

(hlasovací lístky viz. příloha zápisu)

Ad í2. lng. Dvořák Jan Ph.D. poděkoval za předložení uýsledků voleb a předal
slovo předsedovi návrhové komise ing, Kamínkovi, ktený přečetl usnesení
z okresního sněmu Čnnnru.

Opět si vzaI závěrečné slovo předseda OMS ČUU.t a poděkoval všem stávajícím i
odcházejícím členům MR a DR za dosavadní práci, poděkoval všem, kteří se
podílejí na zdárném chodu celé organizace a popřál všem hodně zdraví a mnoho
loveclcých ážitků.
Zasedání okresního sněmu ČrUrU.l Vyškov bylo v 18.50 ukoněeno.
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Zápis zpracovala: Nováková Oldřiška
jednatelka OMS Čnnna.l

Zápis ověřil: ing. Béóar Jiří


