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Zápis zasedání Myslivecké rady (MR) ze dne 24.8. 2020 od 

16:00 hod. v Kuníně 
 

                                              
 
Přítomni: Miroslav Kloss, Mgr. Kateřina Mariánková,Václav Vřetonka, Mgr.Lenka Trčková 
 
Jednatelka OMS N.J. Marie Bučánková                       
 
 
Omluveni: Ing. Richard Marek, Bc. Vladislava Marková, Vojmír Satke 
 
 
 
Program:  1.Kontrola usnesení z minulého zasedání MR 

           2.Komise pro ekonomiku 
           3.Komise pro kulturu a propagaci 
           4.Komise pro myslivost 

                      5.Komise pro kynologii 
           6.Komise pro střelectví 

                      7.Různé 
 
 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání MR. 
         

 
        Kontrola minulého usnesení  
 

 
2. Komise pro ekonomiku: 
 

 
1. Předseda podal informaci ke stavu finančních prostředků, vydaným a přijatým účetním 

dokladům okresního mysliveckého spolku Nový Jičín k 24.8.2020 
 

 
 

Pokladna v Kč 23 051,-Kč    
FIO banka 855 828,,- Kč 
CELKEM Kč 878 879 ,- Kč 

           
Stav členské základny k 24.8.2020  je 710 členů 
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 3.Komise pro kulturu a propagaci: 

 
 

 Dne 13.8.2020 předal bývalý předseda KPK p. Miroslav Kloss veškerou dokumentaci 
v rámci této komise nové předsedkyni p. Mgr. Kateřině Mariánkové. 

 Předsedkyně KPK  svolává zasedání komise na den 7.9.2020 na OMS N.J. kde budou 
předsedkyni do této komise z její strany delegováni členové této komise. 

 
 
    
     4.Komise pro myslivost: 
 
 

 Dne 31.8.2020 předal bývalý předseda myslivecké komise p. Slavomír Šigut veškerou 
dokumentaci v rámci této komise novému předsedovi  p. Vojmíru Satkemu. 

 
 Předseda myslivecké komise svolává zasedání komise na den 9.9.2020 na OMS N.J.. 

kde budou předsedou do této komise z jeho strany delegováni členové této komise. 
 

 Chovatelská přehlídka trofejí se uskuteční ve dnech 24. – 25.10. 2020 v obci Lichnov. 
 

 Vernisáž chovatelské přehlídky pro zástupce obcí z rozšířenou působností , myslivecké  
       hospodáře, předsedy spolku, hosty se uskuteční dne 21.10.2020. 

  
Dne 25.10.2020 se bude taky konat jarní svod všech lov. plemen. Detailní podrobnosti   
ohledně výstavy a jarního svodu budou rozeslány jednatelkou OMS N.J.. 

 
 

   
5. Komise pro kynologii: 
 

   
 Dne 20.8.2020 došlo k předání zápisu ( ustavující schůzi ) a byl předán seznam 

nových členů této komise. 
 Zrušení PZB ze zdravotních důvodu majitelé honitby. 
 Žádost p. Hermana o zastřešení Memoriálu prof. Jaroslava Svobody OMS N.J. ve 

dnech 18 – 19.9.2021. 
 Memoriál Richarda Šrámka ve dnech 26.9. - 27.9.2020  v honitbě MS Příbor I a Příbor 

– Hájov. 
 Plán kynologických akcí na r. 2021. 
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    6. Komise pro střelectví: 
 
 Předseda střelecké komise svolává zasedání komise na den . .2020 na OMS N.J.. kde 

budou předsedou do této komise z jeho strany delegováni členové této komise. 
 
 Plán střelecké komise. 

 
 

     
 
 
 
    7. Různé: 

  
            

 Předání zápisu všech komisí, na dalším zasedání OMR OMS N.J a seznamu členů 
jednotlivých komisí, kromě KK která již předala. 

 
 Dne 29.8.2020 předá předseda OMS N.J společně z jednatelkou OMS N.J putovní 

kroniku MRK předsedovi OMS Trutnov v prostorech hospicu Kuks.     
 

 Provedena oprava tiskárny v majetku OMS N.J.     
 

 Předsedkyně KPK zajistí natření výstavních panelů za pomoci adeptů kurzu 2020 a 
členů komise, případně za pomocí členů jiných komisí. 
 

 Předsedkyně KK navrhla na zasedání OMR N.J aktualizovat finanční směrnici v rámci 
kynologických akcí.    

 
 Předseda OMS N.J svolá schůzku ze zástupci pověřených obcí .    

 
 Odstupující předseda OMS N.J p Ladislav Raffai, předá  novému předsedovi OMS N.J 

p. Miroslavu Klossovi veškerou dokumentaci včetně razítka, klíčů a přístupových 
hesel.  

 
 

 Byl zakoupen bezpečnostní kufřík k účelům KK. 
     

 Byl proplacen příspěvek na soustředění mladých ochránců přírody p. Radku 
Matušíkovi v výši 2500,- Kč. 
 

 MR žádá a doporučuje k schválení ODR, aby ODR na akce pořádané  KK OMS N.J  
pod záštitou OMS N.J vždy delegovala jednoho zástupce ze svých řad. 
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            Zapsala: Marie Bučánková                                               Ověřil: Miroslav Kloss 

                                 jednatelka                                                        předseda OMS 
 
 
 

 
Podpisy členů MR:                   Mgr. Lenka TrčkováPh.D…………………………. 
                    
                                                  Mgr. Kateřina Marianková………………………… 
                         
                                                  Václav  Vřetonka………………………………….. 
                                                                                                       
 

 


