
ZÁPIS z jednání Sněmu ČMMJ, z.s.,  OMS PROSTĚJOV 
 

konaného dne 29. 6. 2018 

od 16.30 hod na střelnici  OMS Prostějov za Hloučelí 

 
Sněm ČMMJ, z.s. OMS Prostějov v souladu s § 121, 125 a 127 stanov ČMMJ svolala myslivecká rada 

ČMMJ, z.s. OMS Prostějov, v termínu 30 dnů před jeho konáním.  

Sněm ČMMJ, z.s. OMS Prostějov se koná jako shromáždění delegátů.  

 

Dle presenční listiny přítomno:  

29 delegátů reprezentujících 501 členů OMS Prostějov, což činí 53 %  

a dále 0 pozvaných hostů a členů OMR a ODR.  
 

Program jednání sněmu:  
1. Zahájení sněmu ČMMJ, z.s. OMS Prostějov 

2. Schválení programu sněmu  

3. Volba orgánů sněmu – předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů, 

4. Volba mandátové a návrhové komise  

5. Zpráva předsedy mandátové komise 

6. Zpráva o činnosti OMS Prostějov za rok 2017 

7. Schválení výsledku hospodaření, schválení účetní závěrky za rok 2017 

8. Schválení rozpočtu na rok 2018   

9. Zpráva dozorčí rady OMS Prostějov za 2017 

10. Předání vyznamenání za zásluhy o myslivost 

11. Diskuze k předneseným zprávám 

12. Různé – kontrola usnesení ze Sněmu 2017 

13. Rekapitulace přijatých usnesení – návrhová komise 

14. Závěr 

 
1)  Zahájení sněmu ČMMJ, z.s., OMS Prostějov 

➢ Trubač pan Bartoš    

➢ Předseda OMS pan Toman, zahájil jednání - přivítal hosty, delegáty a uctil památku zesnulých 

kamarádů myslivců 

 

Dle § 39 stanov ČMMJ - konstatování, že sněm je usnášeníschopný, neboť je přítomno 29 

delegátů reprezentujících 501 členů OMS, což činí 53 %.  
Jan Toman podal návrh OMR, aby v souladu s § 122 stanov ČMMJ, v rámci hladkého a plynulého 

průběhu jednání, měl každý delegát 1 hlas a hlasování bude probíhat aklamací.  

Návrh usnesení:  

Sněm schvaluje, že každý delegát má 1 hlas a způsob hlasování probíhá aklamací.  

Pro hlasovalo: 29 

Zdrželo se: 0 

Proti: 0 

 

2)  Schválení programu sněmu  

Předseda OMS Jan Toman - přednesení programu jednání uvedeného na řádné pozvánce.  

Návrh usnesení:  

Sněm schvaluje program jednání sněmu ČMMJ, z.s. OMS Prostějov.  

Pro hlasovalo: 29 

Zdrželo se: 0 

Proti: 0 

 

 



3)  Volba orgánů sněmu  

 

• Předseda OMS Jan Toman – přednesení návrhu na složení orgánů a komisí sněmu:  

• Předsedající: Jan Toman - předseda OMS Prostějov 

• Zapisovatel: Mgr. Eva Fajtová – místopředsedkyně  MR OMS Prostějov  

• Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Mráček a Ing. Břetislav Doleček 

Návrh usnesení:  

Sněm schvaluje orgány sněmu – předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a komisi mandátovou a 

návrhovou v uvedeném složení  

Pro hlasovalo: 29 

Zdrželo se: 0 

Proti: 0 

 

4)   Volba mandátové a návrhové komise  

• Mandátová komise: Procházka Jiří, Josef Sychra, Ing. Stanislav Kořínek, 

• Návrhová komise: JUDr. Ing. Vrtal Martin, Oldřich Nemerád, Antonín Vévoda 
Sněm schvaluje komisi mandátovou a návrhovou v uvedeném složení  

Pro hlasovalo: 29 

Zdrželo se: 0 

Proti: 0 

 

5)  Zpráva předsedy  mandátové komise 

Návrh usnesení:  

Sněm schvaluje zprávu mandátové komise přednesenou předsedou Jiřím Procházkou 

Pro hlasovalo: 29 

Zdrželo se: 0 

Proti: 0 

 

6)  Zpráva o činnosti OMS za uplynulé období 

Předseda OMS Prostějov informuje ve zprávě o činnosti OMS Prostějov za r. 2017. 

Následně předneseny zprávy jednotlivých předsedů komisí: 

• Komise kynologická – Jan Toman 

• Komise KPK – Jaroslav Mráček 

• Komise MK –Ing. Martin Ernst, Ph.D. 

• Komise střelecká – Ing. Břetislav Doleček  

Zprávy budou uveřejněny na webu organizace a ve stanoveném termínu také ve Sbírce listin spolkového 

rejstříku. 

Návrh usnesení:  

Sněm schvaluje jednotlivé zprávy o činnosti OMS Prostějov za  r. 2017.  

Pro hlasovalo: 29 

Zdrželo se: 0 

Proti: 0 

 

7)   Zpráva o hospodaření za rok 2017, schválení účetní uzávěrky 

Předseda ekonomické komise OMS Prostějov Ing. Luděk Coufal předkládá informace o výsledku hospodaření 

OMS Prostějov za rok 2017.  

Výsledek hospodaření, stav majetku za rok 2017 obdržel každý delegát jako přílohu a byla zveřejněna jako 

podkladový materiál pro sněm na webu organizace. Zpráva bude uveřejněna na webu organizace a účetní 

uzávěrka v požadovaném členění ve stanoveném termínu také ve Sbírce listin spolkového rejstříku.  

Návrh usnesení:  

Sněm schvaluje výsledek hospodaření OMS Prostějov za rok 2017 Sněm schvaluje hospodářský výsledek 

a doporučuje  převést na účet „nerozdělený zisk z minulých let“.  

Pro hlasovalo: 29  

Zdrželo se:  0 

Proti:  0 



8) Návrh rozpočtu OMS Prostějov na rok 2018.  

Předseda ekonomické komise OMS Prostějov Ing. Luděk Coufal přednesl návrh rozpočtu OMS Prostějov na 

rok 2018.  

Návrh usnesení:  

Sněm schvaluje předložený rozpočet na rok 2018.  

Pro hlasovalo: 29 

Zdrželo se:  0 

Proti:  0 

 

9) Zpráva předsedy Okresní dozorčí rady Ing. Jaroslav Kozárek informuje o činnosti a jejích výsledcích  

za r. 2017.  

Zpráva ODR bude uveřejněna na webu organizace.  

Návrh usnesení:  

Sněm schvaluje zprávu ODR OMS Prostějov za r. 2017  

Pro hlasovalo: 29 

Zdrželo se:  0 

Proti:  0 

 

10)  Předání vyznamenání 

Předseda KPK Jaroslav Mráček seznámil účastníky sněmu s informací o udělených vyznamenáních. U členů 

navržených OMR došlo ke slavnostnímu předání přímo na sněmu. Ostatní vyznamenání byla předána do MS. 

Návrh usnesení:  

Sněm schvaluje seznam udělených vyznamenání  

Pro hlasovalo: 29 

Zdrželo se: 0 

Proti: 0 

 

11)  Diskuze 

Předsedající zahajuje diskusi k předneseným bodům. 

Do diskuse se přihlásili: Jaroslav Škrkánek, Jaroslav Mráček, Zdeněk Erva, Josef Sychra 

 

Jaroslav Škrkánek seznámil přítomné se svým rozhodnutím po více než 25 letech ze zdravotních důvodů 

ukončit své působení v bažantnici v Doloplazích, Tuto informaci sděluje s 1,5 ročním předstihem, tak aby byl 

dostatek času pro nalezení vhodného nástupce. Seznámil přítomné členy se svým působením během 25 let 

v odchovně v Doloplazích.  Během této doby odchoval přibližně 300 tisíc kuřat. V současné chvíli odebírá 

bažantí kuřata okolo 12-13 mysliveckých spolků. Předseda Jan Toman upozornil, že bez drobné zvěře nelze 

provozovat loveckou kynologii a vyjádřil poděkování spolkům, které odebírají kuřata a vypouštějí je do 

honiteb. 

 

Předseda Jan Toman vyzývá všechny přítomné k zamyšlení, zdali odchovnu do budoucna držet, zdali je vůbec 

zájem o odchov drobné zvěře. 

 

Zdeněk Erva pokládá dotaz, jak to bude dále s bažantnicí, jakým stylem a formou bude řešen vhodný kandidát, 

zdali výběrovým řízením či jiným způsobem. 

 

Předseda ODR Jaroslav Kozárek se vyjadřuje, že se jedná o otevřenou záležitost, proto je na ukončení činnosti 

p. Škrkánka v bažantnici upozorněno více než rok předem. Je ovšem důležité, jaké stanovisko zaujme ČMMJ 

Praha. 

 

Josef Sychra souhlasí s tím, aby se chovala drobná zvěř. Pokud ji do přírody nevypustíme, pak ji tam mít 

nebudeme. 

 

Jaroslav Mráček považuje za důležité upozornit předsedy a myslivecké hospodáře na skutečnost, že by bylo 

vhodné, aby byla bažantí zvěř odebírána a vypouštěna i ze spolků, které sousedí se spolky, které zvěř 

pravidelně odebírají.  



Jaroslav Mráček na závěr diskuse poděkoval mysliveckým spolkům za podporu mysliveckého plesu 

v Čelčicích, zejména za přispění sponzorskými dary do tomboly. 

 

12)  Různé – kontrola usnesení ze Sněmu 2017 

 

13)   Zpráva návrhové komise a rekapitulace přijatých usnesení sněmu  

Předseda návrhové komise JUDr. Ing. Vrtal Martin,  
rekapituluje souhrn přijatých usnesení z jednání sněmu. 

Souhrn přijatých usnesení bude zveřejněn na webu organizace  

Návrh usnesení  

Sněm schvaluje souhrn přijatých usnesení  

Pro hlasovalo: 29 

Zdrželo se:  0 

Proti: 0 

 

14)  Závěr 

Sněm ukončil předseda OMR OMS Prostějov Jan Toman s poděkováním za aktivní přístup všem 

přítomným, ještě jednou poděkoval všem vyznamenaným.  

 

V Prostějově 29. 6. 2018  

 

Zapsal: Mgr. Eva Fajtová 

 

 

Správnost zápisu ověřili:  Ing.  Břetislav  Doleček                                      Jaroslav Mráček 

     

 

 

 
 

 


