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Okresní myslivecká rada Okresního mysliveckého spolku v Prostějově v souladu se Stanovami 

ČMMJ 
Svolává a dovoluje si Vás pozvat na  

 
SNĚM 

 

v pátek dne 29. 6. 2018 v 16.30 hodin  
na střelnici OMS Prostějov na Hloučeli 

 
Okresní myslivecká rada (dále jen OMR) tak rozhodla na svém zasedání konaném 

dne 7. 6. 2018 konaného jako shromáždění delegátů. 
 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 
 

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 

  
 

Informace pro členy ČMMJ OMS Prostějov: 
     Podklady pro jednání sněmu jsou umístěny na našich webových stránkách, včetně vzoru 
písemného zmocnění, tomuto věnujte pozornost, aby jste nám pomohli zajistit adekvátní počet 
hlasů pro jednání. Sněm může  být usnášenischopný, pokud je přítomna minimálně 1/10 všech 
členů. 
     Vzhledem k současnému občanskému zákoníku a znění stanov naší organizace jsme se 
rozhodli, že se Sněm bude konat jako shromáždění delegátů.     
     Pozvánka na Sněm je platná pro delegáta od každého uživatele honitby v působnosti OMS 
Prostějov. Tento delegát bude mít zmocnění k zastupování s patřičným počtem členů – hlasů.        
Toto zmocnění  předloží delegát u prezence.  Upozorňujeme, že členové na forlmuláři musí být členy  
OMS Prostějov – zaplacené členství. 
 
V Prostějově  dne  29. 6. 2018 
     
 
                         Jan TOMAN                          Jiří  PROCHÁZKA 

              předseda                                                                        jednatel 
ČMMJ OMS Prostějov v. r.                                             ČMMJ OMS Prostějov v. r. 


