ZÁPIS Z MYSLIVECKÉ RADY OMS PROSTĚJOV
konané dne 18.5.2021 v 16:00 hodin
Jednání myslivecké rady se zúčastnili – Jaroslav Mráček, Jiří Procházka, Ing. Břetislav Doleček, Ing.
Luděk Coufal, Ing. Martin Ernst, PhD., Jana Toufarová, Procházková Jitka, DiS., Dalibor Fajt, JUDr.
Radoslav Žváček, jako host byl přítomen Ing. Jaroslav Kozárek - viz prezenční listina.
Dle pozvánky ze dne 11.5.2021 zaslané místopředsedou OMS Jiřím Procházkou, bylo svoláno
jednání myslivecké rady, kdy na programu jednání byly tyto body:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů – usnesení od poslední MR
3. Schválení dotace – od Města Prostějov, naplánování rekonstrukce elektřiny na střelnici
4. Prodej odchovny
5. Přesun akcí v plánu OMS, problematika chovatelské přehlídky, zahájení kurzu MH a adeptů
6. Informace o proběhlých kynologických akcích
7. Zpevnění cesty na střelnici
8. Půdní prostory – půdní vestavba, nová střecha budovy OMS
9. Různé – došlá pošta
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr
1) Zahájení
Zahájení provedl předseda OMS Prostějov Jaroslav Mráček a seznámil přítomné s orgány MR.
Předsedající : Jaroslav Mráček
Zapisovatel : Jitka Procházková
Osoba odpovědná za kontrolu a zpracování USNESENÍ Z MR: Jitka Procházková
Ověřovatel zápisu: Jiří Procházka
Všichni navržení členové byli schváleni.
2) Kontrola úkolů – usnesení od poslední MR
Usnesení z jednání OMR OMS Prostějov ze dne 1.2.2021
Bod 1 – splněno
Bod 2 – splněno
Bod 3 – splněno
Bod 4 – splněno, CHPT se bude konat 19.-20.6.2021, termíny kynologické besedy a plesu nestanoveny
Bod 5 – splněno
3) Schválení dotace – od Města Prostějov, naplánování rekonstrukce elektřiny na střelnici
Jaroslav Mráček sdělil, že na OMS Prostějov již z Magistrátu města Prostějova přišlo sdělení o
odsouhlasení finančního příspěvku na rekonstrukci elektřiny na střelnici. Ing. Martin Ernst zajistí schůzku
s firmou, která bude řešit elektřinu na střelnici. Bude zde dohodnuto upřesnění prací a termín zahájení.
Ing. Břetislav Doleček uvádí, že rozhodující byla výše cenové nabídky a rychlost provedení. Nová
elektřina na střelnici je velký krok vpřed a usnadní to mnoho věcí.
4) Prodej odchovny
Byla stažena nabídka prodeje tohoto objektu na internetových stránkách ČMMJ za částku
1.300.000,-Kč. Objekt byl koupen Obcí Doloplazy, ale stále se řeší některé okolnosti, kdy v pátek
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14.5.2021 měla proběhnout schůzka obce s ČMMJ. Jiří Procházka zjistí, v jaké situaci tento prodej je a
jaké budou další kroky.
5) Přesun akcí v plánu OMS, problematika chovatelské přehlídky, zahájení kurzu MH a adeptů
Jiří Procházka čte informativní e-mail od Miroslava Kvapila z Olomouckého kraje. Termín chovatelské
přehlídky trofejí je již stanoven na 19.-20.6.2021. Akce se již nebude odkládat a udělá se v tomto
termínu. Nyní je možnost množství lidí ½ kapacity vnitřních prostor. Prostory v Čelčicích jsou větší, akce
se za těchto podmínek, která stanovila vládní nařízení, může konat. Hodnocení trofejí se bude konat
v sobotu 22.5.2021. Vzhledem k tomu, že se tato chovatelská přehlídka trofejí bude konat bez ORP
Konice, bude zaslána žádost o zapůjčení trofejí na výstavu hospodářům a předsedům z Konice. Ing.
Martin Ernst napíše text a Jitka Procházková toto rozešle dle emailových adres, které jsou dostupné.
Jaroslav Mráček zjistí možnost občerstvení na chovatelskou přehlídku trofejí u firmy v Kostelci.
Jiří Procházka čte dopis od Kateřiny Zborníkové ze dne 18.5.2021 ohledně podmínek konání akcí.
Jiří Procházka informuje o tom, že zkoušky vloh, které se konají ve Vitčicích, byly přesunuty na termín
23.5.2021. Zkoušky pro myslivecké hospodáře byly z důvodu malého zájmu zrušeny. Kurz pro uchazeče o
lovecký lístek bude začínat 31.5.2021.
Myslivecká rada schvaluje senát rozhodčích pro zkoušky z myslivosti ročníku 2020/2021, které se
konají dne 6.6.2021.
6) Informace o proběhlých kynologických akcích
Dalibor Fajt uvedl, že prozatím proběhly tři kynologické akce. Díky špatné komunikaci vznikly určité
menší komplikace, ale vše bylo vyřešeno. Ze strany vůdců i rozhodčích byly kladné ohlasy. Vůdkyně,
která přijela z Prahy, dokonce zaslala děkovný e-mail. Chtěl by poděkovat všem, kteří se na organizaci
podíleli, protože to opravdu nebylo jednoduché. Svod psů, bohužel, prozatím není možno konat, ale
jakmile budou takové akce povoleny, bude se konat v prostorách střelnice. V nejbližší době se budou
konat zkoušky vloh ve Vitčicích, poté by měly být podzimní zkoušky v Kobeřicích.
Dále Dalibor Fajt sdělil, že ve čtvrtek 13.5.2021 proběhla schůze kynologické komise. Řešilo se
mimo jiné i to, že poplatky za zkoušky psů jsou oproti jiným okresům nízké a jednalo se o jejich zvýšení.
Také je doporučováno, aby se poplatky za zkoušky platili dopředu, protože pak bude méně docházet
k situacím, že ráno na zkoušky vůdci nepřijedou a ani se neomluví.
Myslivecká rada schvaluje nominaci rozhodčích pro zkoušky vloh ohařů, ostatních plemen a
podzimní zkoušky.
7) Zpevnění cesty na střelnici
Ing. Luděk Coufal děkuje zvlášť panu Ing. Jaroslavu Kozárkovi za spolupráci při práci ohledně
zpevnění cesty na střelnici. Jaroslav Mráček děkuje všem, kteří se podíleli na této akci. Alespoň na
nějakou dobu se zlepšil průjezd silnicí, která vede na střelnici.

8) Půdní prostory – půdní vestavba, nová střecha budovy OMS
Jaroslav Mráček informuje o tom, že byl vyhotoven předběžný rozpočet na opravu střechy, který je
na částku 170.000,-Kč. Je nutno vyřešit formu opravy a otázky ohledně pronájmu půdních prostor. Jiří
Procházka rozebírá různé možnosti a varianty, které je třeba promyslet a dohodnout se.
9) Různé – došlá pošta
Jiří Procházka čte došlou poštu. Čte zprávu od Lucie Kolouchové, kde je uvedeno, že Jaroslavu
Mráčkovi bylo uděleno čestné členství v ČMMJ. Dále čte e-mail o tom, že panu Pavlu Matouškovi a panu
Zdeňku Foltýnovi ČMMJ neschválilo žádost o vyznamenání prvního stupně. Mezinárodní lesnický a
myslivecký veletrh SILVA REGINA se bude konat až 3.-7.4.2022. V příchozí poště je také oběžník
z Magistrátu města Prostějova, Odboru životního prostředí o konání Chovatelské přehlídky trofejí OMS
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Prostějov. Mezinárodní výstava myslivosti, rybářství, včelařství a pobytu v přírodě NATURA VIVA se bude
konat 8.-12.9.2021. Měly by se tam zasílat trofeje za období posledních pět let. V odeslané poště je
žádost na Krajskou hygienickou stanici v Prostějově ohledně podmínek konání Zkoušek vloh. Dalším
dokumentem je Protokol o kontrole na střelnici, kdy nebyly nalezeny žádné závady.
Ing. Břetislav Doleček upozorňuje na to, že je nutno vyřešit souhlasy s majiteli pozemků v dopadové
ploše. Během týdne toto dá dohromady a zažádá se na dané subjekty. Je potřeba napsat pět žádostí.
10) Diskuse
Jitka Procházková čte anonymní dopis, který byl zaslán na ČMMJ ohledně neplatnosti Okresního
volebního sněmu. Hovořeno o obsahu dopisu.
11) Usnesení
Jitka Procházková čte text usnesení z tohoto jednání. Usnesení odhlasováno všemi hlasy přítomných
členů a bude samostatnou přílohou zápisu.
12) Závěr
Jaroslav Mráček ukončil schůzi a poděkoval všem přítomným za účast a vyzval k plnění úkolů a věcí,
které byly dohodnuty a naplánovány.
Zápis provedla: Jitka Procházková

Ověřovatel zápisu: Jiří Procházka
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