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Zápis zasedání Myslivecké rady (MR) ze dne 9. 12. 2020 od 

16:00 hod. v Kuníně 
 

                                              
Předseda jednání: Předseda  OMS N.J  Miroslav Kloss. 
 
Přítomní členové OMR: Václav Vřetonka, Ing. Richard Marek, Bc. Vladislava Marková, 
 
                                          Mgr. Kateřina Marianková. 
 
Omluveni: Mgr. Lenka Trčková PhD, Vojmír Satke, místopředseda ODR Pavel Matuš. 
 
 
Zapisovatel : jednatelka OMS N.J. Marie Bučánková.        
                
 
Ověřovatel: Bc. Vladislava Marková. 
 
 
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 
                          8.OMR schvaluje 
 
  

               
                 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  9. 12. 2020 
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                                Stav členské základny k  9. 12. 2020,  je 713 členů. 
 

Pokladna v Kč 31 310 ,- Kč    
FIO banka 952 208,76 ,- Kč 
CELKEM  Kč 983 518,76, - Kč 

           
 

 
   
   3. Komise pro kulturu a propagaci: 
 

 
Od 1.1.2020 budou termíny zkoušek adeptů i hospodářů zaváděny do nového 
elektronického evidenčního systému ČMMJ  DOGExams. 

 
      Zahájení nového kurzu adeptů 2021 dne 13.3.2021  na OMS N.J. v zasedací mistnosti. 

 
Cena základního kurzu činí 5500,- Kč. Zaplacení kurzovného, nejpozději v den zahájení. 
V ceně 5500 kč  je započten základní členský příspěvek (Členství v ČMMJ ) a  pojištění, verze 
minimum. Výuková dokumentace, v této ceně zahrnuta není. Po domluvě z jednatelkou, je možno 
výukovou publikaci objednat. 
 

  
   
     
     4. Komise pro myslivost:  
 

 Plán na rok 2021 bude upřesněn, dle situace pandemie COVID – 19. 
 
 

 
 

     5. Komise pro kynologii: 
 

 Plán kynologických akcí na rok 2021. 
 

 Poděkování všem MS které v 2020 pomohly a umožnili OMS N.J z organizací 
kynologických akci.  
 

 Zkoušky psů na rok 2021, Jarní svod, předběžné zkoušky barvářů, II. ročník 
Novojičínského pohárů. 
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      6. Komise pro střelectví: 
 

 Plán na rok 2021 bude upřesněn, dle situace pandemie COVID – 19. 
 

 
 
 

   
     7. Různé: 
 

 
 Rada OMS N.J navrhla: 

 
 Přidat termíny konzultací na střelnici ve Vlkovicích (bezpečné zacházení se zbraní a 

kontrolní střelba adeptů kurzu 2020) z důvodu aktuální situace pandemie COVID –19. 
 

 Přidat termíny ústních konzultací kurzu adeptů 2020 z důvodu aktuální situace 
pandemie COVID – 19.  

 
 Složení dvou zkušebních senátů, pro závěrečné ústní zkoušky základního kurzu 2020 

dle propozic k organizování zkoušek podle  počtu uchazečů v tomto kurzu 2020. 
 

 Změnu termínu, závěrečných zkoušek adeptů kurzu 2020 z důvodu aktuální situace 
pandemie COVID – 19. 
 

 Posunutí a přidání termínu, konzultací kurzu hospodářů 2020 z důvodu aktuální situace 
pandemie COVID – 19. 
 

 Posunutí termínu, písemných a ústních zkoušek kurzu hospodářů 2020 z důvodu 
aktuální situace pandemie COVID – 19. 
 

 Posunout termín zahájení základního kurzu adeptů 2021 na 13.3.2021 z důvodu aktuální 
situace pandemie COVID – 19. 
 

 Odpuštění uhrazení poplatku základního kurzu adepta, v roce 2021 pro jednatelku OMS 
N.J p. Marii Bučánkovou. 
 

 Opět oslovit MS Kujavy, z žádostí o konání ZST+MOP v roce 2021 ( jelikož v květnu 
r. 2020 se nemohla soutěž konat MS Kujavy, z důvodů začínající pandemie COVID 19). 
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 Další: 
 
 

 Předseda OMS N.J navrhl, zakoupení účetního programu ,,POHODA‘‘ pro účely OMS 
N.J.  
 

 Účetní doklady – příjmové, výdajové a bankovní převody okresního mysliveckého 
spolku za období od 1.11. – 9.12.2020. 
 

 Dne 30.11.2020 proběhla inventarizace majetku OMS N.J (viz. tisková zpráva o 
inventarizaci z označením jednotlivého majetku OMS N.J). 
 

 Rada OMS N.J projednala, žádost p. L. Kutnerové  o čekatelství v rámci kynologie 
v roce 2021 pod záštitou OMS N.J.. 
 

 Možnost nezasedání rady OMS N.J v měsíci lednu, z důvodů dalších vládních nařízení 
a vývoje v rámci pandemie COVID –19. 
 
 
 

 
 Otevření OMS N.J ve dnech: 23.12.20  od 9 – 13 hod. 

                                                  28.12.20  od 9 – 13 hod. 
                                                  30.12.20  od 9 – 13 hod. 
 
 
 

 
 
       8. OMR  schvaluje: 
 
      

 
 Přidání termínu, konzultací pro základní kurz adeptů 2020 na střelnici ve Vlkovicích 

v dnech: 29.1.2021 od 14 – 16 hod. 
                 5.2.2021 od 14 – 16 hod. 
 

 Přidání ústních konzultací, pro základní kurz adeptů 2020 v zasedací místnosti OMS 
N.J ve dnech: 30.1 – 31.1.2021 od 8:30 – 15 hod. 
                          6.2 –  7.2.2021 od 8:30 – 15 hod. 
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 Složení dvou zkušebních senátů, pro kurz adeptů r.2020 dle propozic k organizování 
zkoušek základního kurzu. 
 

 Změnu termínu, závěrečných zkoušek adeptů kurzu 2020 na den 13.2.2021. Místo 
konání bude upřesněno dle daných možností podle vládních nařízení pandemie COVID 
– 19. 
 

 Posunutí a přidání termínu, konzultací kurzu hospodářů 2020 na den 20.2.2021 od 8:30 
do 15 hod. v zasedací místnosti OMS N.J. 
 

 Posunutí termínu písemný a ústních zkoušek kurzu hospodářů 2020  
            na dny:  26.2.2021 - písemné zkoušky od 14 – 20 hod. v zasedací místnost OMS N.J. 
                          27.2.2021 – ústní zkoušky  od 8 hod. v zasedací místnost OMS N.J. 
 

 
 Posunutí termínu zahájení základního kurzu adeptů 2021 na 13.3.2021. 

 
 Odpuštění uhrazení poplatku základního kurzu adepta, v roce 2021 jednatelce OMS N.J 

p. Marii Bučánkové. 
 

 Opět oslovit MS Kujavy, z žádostí o konání ZST+MOP v roce 2021 ( jelikož v květnu 
2020 se nemohla soutěž konat MS Kujavy, z důvodů začínající pandemie COVID-19). 

 
 Zakoupení účetního programu ,,POHODA‘‘ pro účely OMS N.J. 

 
 Účetní doklady – příjmové, výdajové a bankovní převody okresního mysliveckého 

spolku za období od 1.11. – 9.12.2020. 
 

 Proběhlou inventarizaci majetku OMS N.J dne 30.11.2020 (viz. tisková zpráva o 
inventarizaci z označením jednotlivého majetku OMS N.J). 
 

 Žádost p. L. Kutnerové, o čekatelství v rámci kynologie v roce 2021 pod záštitou 
OMS N.J.. 
 

 Možnost nezasedání OMR N.J v měsíci lednu, z důvodů dalších vládních nařízení vůči 
pandemickému vývoji nemoci COVID –19. 

 

 
 Otevření OMS N.J ve dnech: 23.12.20  od 9 – 13 hod. 

                                                  28.12.20  od 9 – 13 hod. 
                                                  30.12.20  od 9 – 13 hod. 
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Okresní myslivecká rada, přeje všem spolkům a jejich členům klidné  
požehnané vánoce v rodinném kruhu těch nejbližších, hodně zdraví 

v celém novém roce 2021 mnoho úspěchu, pěkných zážitků jak 
těch osobních, tak i těch mysliveckých a budeme se těšit s vámi na 

viděnou. 
 

KRÁSNÉ VÁNOCE  
 

 
 
 
 
     Zápis vyhotovila: dne 14.12.2020                                        Ověřovatel: dne 14.12.2020                                   
                                 Marie Bučánková                                           Bc. Vladislava Marková     

                        jednatelka  OMS N.J                                                     členka OMR N.J 
 
 
 
 

       
 
     
      Předseda jednání: dne 14.12.2020                                         
                                   Miroslav Kloss 
                                Předseda OMS N.J 
 

 
 
 
 

 
     Podpisy členů OMR:           Miroslav Kloss   ………………………… 

                    
                                                  Ing. Richard Marek              ………………………… 
                        
                                                      Václav Vřetonka               ………………………… 
                                              
                      Bc. Vladislava Marková              ………………………… 
                                                                                                       

                                                    Mgr. Kateřina Marianková              ………………………… 


