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Zápis zasedání Myslivecké rady (MR) ze dne 10.5. 2021 od 

16:00 hod. v Kuníně 
 
                                              
Předseda jednání: Předseda  OMS N.J  Miroslav Kloss 
 
Přítomní členové OMR: Vojmír Satké, Mgr.  Kateřina Mariánková, Mgr. Lenka Trčková PhD 
 
                                          Ing. Richard Marek, Václav Vřetonka,    
                                         
Omluveni:  Bc. Vladislava Marková 
 
 
Zapisovatel : jednatelka OMS N.J. Marie  Bučánková.        
                
Ověřovatel: 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 
                          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 10.5.2021 
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                                Stav členské základny k 10.5.2021  je 658  členů. 
 

Pokladna v Kč 20 774,- Kč    

FIO banka 939 279,- Kč 

CELKEM  Kč 960 053 - Kč 
           

   
 
3. Komise pro kulturu a propagaci: 
 
 

Termín opravné závěrečné zkoušky adeptů kurzu 2020 dne  5.6.2021 v zasedací 
 místnosti OMS N.J. od 8 hod. 
 
Opravná závěrečná zkouška  základního kurzu, je zpoplatněna částkou 1500 Kč. 
 
 
Pokud se některý z uchazečů se  rozhodne NEVYUŽÍT  opravný termín zkoušky, může písemně 
OMS N .J zažádat o odklad závěrečné opravné  zkoušky kterou vykoná  v  roce 2022. 
 
Z důvodů stále trvajících protiepidemických opatření , nemoci COVID-19  se OMR N.J rozhodla 
na svém zasedání soutěž ZST + MOP  v roce 2021 která se měla konat v MS KUJAVY 
neuspořádat. 
 
Předsedkyně KPK Mgr. Kateřina Mariánková, bude informovat vedoucí mysliveckých kroužku 
o nekonání soutěže ZST+ MOP v  r.2021. 

     
  
 
      4. Komise pro myslivost:  
 
  
      •    Výběr trofejí od 2. – 4. 6. 2021 dle rozdělení podle pověřených obcí: 
 
      •     2. 6. 2021 od 15 – 17 hod. pověřená obec Nový Jičín. 
 
      •     3. 6. 2021 od 15 – 17 hod. pověřená obec Bílovec, Kopřivnice. 
 
      •     4. 6. 2021 od 15 – 17 hod. pověřená obec Frenštát, Odry. 
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        Trofeje při předání na OMS N.J v rámci hodnocení a chovatelské přehlídky, musí být 
            označeny dle předpisu, který bude umístěn na stránkách OMS N.J. 
             
          Tabulky budou v elektronické podobě k stažení na stánkách OMS N.J. Rovněž všem  
            MS budou zaslány podklady k CHPT na aktuální e-maily vedené u OMS N.J 
 

 Hodnocení trofejí 12. 6.2021 na OMS N.J. od 8 hod. 
 

 Program CHPT: 
 

 Místo CHPT v sálu  Kulturního domu obce Lichnov, spolupořadatelem je Myslivecký 
spolek Lichnov – Bordovice. 

 
 Od 7. 9. 2021 – instalace trofejí. 

 
 9. 9. 2021 – vernisáž pro ORP, předsedy + hospodáře MS a hosty. 
 10.9.2021 – Školy + školky ( po domluvě z organizátorem ) 
 Přehlídka trofejí:  11. 9. 2021 od 9.00 do 16.00 hod.  

                             12. 9. 2021 od 9.00 do 15.00 hod. 
 

 12. 9. 2021 výdej trofejí hospodářům MS. Vydávání trofejí bude od 15 do 16 hod. Bude se 
provádět odinstalace trofejí a kompletace do krabic, převzetí potvrdí přebírající podpisem do 
katalogu u východu. Žádáme přebírající uživatele honiteb o trpělivost a ukázněnost při 
ukončení přehlídky, v opačném případě nebudeme ručit za případné škody na trofejích. 
Trofeje které nebudou vyzvednuty, budou odvezeny na OMS N.J, kde budou uskladněny.Za 
každý den uskladnění, bude vybírán jednatelkou poplatek 50 Kč.  

 
 
     5. Komise pro kynologii - plán kynologických akcí na rok 2021 
  
 Podzimní zkoušky 16.5.2021  

 
 Zkoušky vloh 23.5..2021 

 
 Novojičínský pohár  Lesní zkoušky  10.7.2021  

 
 Barvářské zkoušky 11.7.2021  

 
 Norování    11.7.2021  

 
 Záštita OMS N.J 18 -19.9.2021 pro konání memoriálu Prof. J Svobody KCHHMO 
     ( VZ CACT)  organizačně zajištuje  Pavel Herman )  
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 Barvářské zkoušky  (honiči)   25.9.2021  
 

 Předběžné zkoušky barvářů    23.10.2021  
 

 Místa a časy budou upřesněny dle aktuální situace. 
 
 
 

    6. Komise pro střelectví: 
 
 
     Plán na rok 2021 

 
     
    7. Různé: 
 
 Pracovní doba OMS N.J : Pondělí   11.00 – 17 hod. 

                                          Středa    11.00 -  17 hod.   
 
 
 
     Rada OMS N.J navrhla 
         
 

   •   Termín opravné závěrečné zkoušky adeptů kurzu 2020 dne  5.6.2021 v zasedací 
          místnosti OMS N.J. od 8 hod. 
 
        Předsedkyni KPK Mgr. Kateřině Mariánkové, aby informovala vedoucí mysliveckých 
           kroužku OMS N.J o nekonání soutěže ZST+ MOP v  r.2021 v Kujavách, z důvodů stále 
           trvajících protiepidemických opatření, nemoci COVID-19. 
 
        Uzavření smlouvy  u stávajícího pronajímatele nemovitosti Mlékárny Kunín, o pronajmu  
          dalších vnitřních administrativních prostor.  
 
        Odložit z důvodů stále trvajících protiepidemických opatření, nemoci COVID-19 sněm 
          OMS N.J který se měl konat v měsíci Červnu. Sněm bude odložen do doby, kdy toto bude 
           možné,  z důvodu shromáždění osob. 
 

 
     Další: 
 
 Účetní doklady – příjmové, výdajové a bankovní převody okresního mysliveckého 

spolku za období od 14.4.-10.5.2021 
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            Na OMS N.J  p. Šárka Večeřáková, zaslala žádost  o potvrzení čekatele na vodní práce /VP/, lesní  
             zkoušky /LZ/, všestranné zkoušky /VZ/.  
 
         Předseda OMS N.J informoval OMR, že od 10.5.2021 ho bude vzhledem k jeho 
           zdravotním důvodům, zastupovat místopředseda OMS N.J p. Ing. Richard Marek.  
           Součástí předání, je i podepsaný předávající protokol včetně podpisu členů OMR.  
 
 
 
 
     8. OMR  schvaluje: 
 
 

  •   Termín opravné závěrečné zkoušky adeptů kurzu 2020 dne  5.6.2021 v zasedací 
        místnosti OMS N.J. od 8 hod. 
 
      Předsedkyni KPK Mgr. Kateřině Mariánkové, aby informovala vedoucí mysliveckých 
         kroužku OMS N.J o nekonání soutěže ZST+ MOP v  r.2021 v Kujavách, z důvodů stále 
         trvajících protiepidemických opatření, nemoci COVID-19. 
 
      Uzavření předsedou OMS N.J předloženou vypracovanou smlouvu u stávajícího 
        pronajímatele nemovitosti Mlékárny Kunín, o pronajmu dalších vnitřních prostor  
        ( viz. smlouva o pronájmu administrativních prostor ). 
 
      Odložit z důvodů stále trvajících protiepidemických opatření, nemoci COVID-19 sněm 
         OMS N.J který se měl konat v měsíci Červnu. Sněm bude odložen do doby, kdy toto bude 
          možné, z důvodu shromáždění osob. 
 
        Účetní doklady – příjmové, výdajové a bankovní převody okresního mysliveckého spolku 
         za období od 14.4.-10.5.2021 

 
         Schvaluje  žádost  p. Šárky Večeřákové, o potvrzení čekatele na vodní práce /VP/, lesní  
          zkoušky /LZ/, všestranné zkoušky /VZ/.  
 

      Předseda OMS N.J informoval OMR, že od 10.5.2021 ho bude vzhledem k jeho 
          zdravotním důvodům, zastupovat místopředseda OMS N.J p. Ing. Richard Marek.  
          Součástí předání, je i podepsaný předávající protokol včetně podpisu členů OMR.   
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     Zápis vyhotovila: dne:10.5.2021                                          Ověřovatel: dne 10.5.2021                                  
                                 Marie Bučánková                                                           Vojmír Satke     

                        jednatelka  OMS N.J                                                        člen OMR N.J 
 

 
 
 
 
 
     
    Předseda jednání: dne 10.5.2021                                        
                                 Miroslav Kloss 
                              Předseda OMS N.J 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
    Podpisy členů OMR:         Václav Vřetonka     ………………………………… 

                    
                                                           Vojmír Satke      ………………………………… 
 
                                                 Ing. Richard Marek      …………………………………. 
                        
                                      Mgr.Kateřina Marianková      ………………………………….           
                                              
                 Mgr. Lenka Trčková Ph.D      ………………………………… 
                                                                                                       

                                                         


