
Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Okresní mys|ivecký spolek ve Vyškově

zÁpls
z Okresního sněmu OMS ČMMJ, z.s. ve Vyškově,

konaného dne 1. 7 , 2021 v prostorách hotelu Allvet Drnovice

Zahdjení Okresního sněmu ČVttvt.l - OMS Vyškov bylo provedeno v 16.40 hod.
předsedou OMS Čtvtltlt.l ing. Janem Dvořákem,Ph.D., ktený přivítal všechny
přítomné členy ČMMJ, členy MR, DR, a hosty - jubilanty zřad ětenů Čnnnnl a
zástupce Jihomoravského kraje v MR ČMMJ, pana JarosIava ZeIeného.

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

Program:

1. Zahájeni

2. Volba orgánů sněmu (řídící sněmu, zapisovate!, ověřovatel zápisu,

mandátová a návrhová komise)

3. Zpráva předsedy ČVV; OMS Vyškov o činnosti za období od sněmu v r.

2020

4. Zpráva předsedy dozorčí rady

5. Zpráva mandátové komise

6. SchváIení účetní uzávěrky roku 2020

7. SchváIení rozpočtu na rok 2021

8. Diskuze

9. usnesení a závěr okresního sněmu Čnau-l

Ad 2. lng. Dvořák Ph,D. krátce seznámil účastníky sněmu s předloženým programem a
s tím, že byl MR oMS Čtvttvt.l Vyškov pověřen řízením dnešního okresního sněmu ČttttlVi.



Následně předložil návrhy na složení následujících komisí a funkcíspojených s průběhem
okresního sněmu:

Mandátová komise ve složení:

p. Oravec Branislav - předseda
ing. Puklová Petra Ph,D.
p. Smejkal Pavel

Návrhová komise ve složení:

ing. Kamínek Jaromír - předseda
ing. Pospíšil Matej
p. Mrázek Ladislav

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

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

Ad 3. lng. Dvořák Jan Ph,D. přednesl zprávu předsedy OMS ČVV.l o činnosti MR za
uplynulé období od minulého sněmu, ve které se zmínil o všech akcích jednotlivých
odborných komisí, Bohužel v minulém období, kdy nás všechny zasáhla doba pandemie,
se musely některé akce přesunout, nebo úplně zrušit, l přes tuto nepříznivou dobu se nám
podařilo ve větší míře akce zabezpečit.

Zprávu o činnosti kynologické komise si přednesla předsedkyně KK OMS ČMMJ, paní ing.
Šištová. Ve své zprávě také poděkovala všem, kteříse na nelehkém průběhu konání akcí
v uplynulém období podíleli, bez nich by některé zkoušky nebylo možno uskutečnit.

Ad 4. Zprávu DR OMS ČUU.l přečetl p. ing. Charous Stanislav za nepřítomného předsedu
DR pana Jana Šebestu (viz příloha zápisu).

Ad 5, Předseda mandátové komise, p. Oravec Branislav oznámil, že na dnešním sněmu
je přítomno 43 členů disponujících na základě plných mocí 172 hlasy.

OMS ČUU-t Vyškov má k datu odeslání pozvánky na sněm celkem 632 členů.

Okresní sněm Čtvttu.l je tedy usnášeníschopný.

Ad 6. Předseda OMS Čtvtlvt.l ing, Dvořák Ph.D. poděkovalzazprávu mandátové komise a
seznámil přítomné s účetní uzávěrkou za rok 2020, Stále se nám daří rozpočet držet
v plusových číslech.

Po předložení dal hlasovat o schválení účetní uzávěrky roku 2020,

souhlas - jednohlasně 172 hlasů



nesouhlas - 0
zdrželo se - 0

Ad 7. Dále řídící sněmu předložil návrh na rozpočet roku 2021, Zůstáváme jako
v předcházejících letech s rozpočtem vyrovnaným, kte4ý se nám daří plnit,

souhlas - jednohlasně 172 hlasů
nesouhlas - 0
zdrželo se - 0

Ad 8.. lng. Dvořák Ph.D. poděkoval za schválení účetní uzávěrky zarok2020 a rozpočtu
na rok 2021 azahájil diskuzi, Požádal zástupce MR ČMMJ pana Zeleného o několik slov,

- p. Zelený Jaroslav se všem představil, je jednatelem OMS ČUnnl Blansko a za
Jihomoravský kral je v MR ČVtttlt.l v Praze.lnformoval o volbách do vrcholných orgánů
ČMMJ, staronovém předsedovi, nových místopředsedech, o poklesu členské
základny, o možném zvyšování členských příspěvků či prodeji pojišťovny Halali.

- předánívěrnostních medailí členům, kteří dovršili 75 let

- předání děkovných listů MS za kynologické akce

- informace o výstavě v Lysé nad Labem

Ad 9. Předseda návrhové komise, ing, Kamínek přečetl usnesení z okresního sněmu a
slovo řídícímu sněmu, V následném hlasování bylo usnesení všemi přítomnýmipředal

přijato.

lng. Dvořák Jan Ph.D. poděkoval předsedovi návrhové komise a poděkovalvšem za účast
na dnešním sněmu. Poděkoval také zástupci ČtVtltn.l Praha, panu Jaroslavu Zelenému, že
k nám zavítal a všem popřál mnoho loveckých zážitků a pevné zdraví,

Zasedání okresního sněmu ČrUm; Vyškov bylo v 17 ,35 ukončeno.

Zápis zpracovala: Nováková Oldřiška
jed natelka oMS Čvttvt.l

Zápis ověřil: ffiing. Charous Stanislav
místopředseda DR OMS ČUttlt.l


