Usnesení
Sněmu Sboru zástupců ČMMJ, z. s., OMS Vsetín,
který se konal dne 1. června 2017 v Ratiboři
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------Sněm bere na vědomí:
1. Zprávu Ing. Vladimíra Sládečka o stavu HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s.
2. Informace o změnách legislativy – směrnice o zbraních a střelivu, přednesenou Ing. Ivo Zgarbou
Sněm schvaluje:
1. Program jednání
2. Jednací řád sněmu
2. Volební řád sněmu
3. Mandátovou komisi ve složení: Josef Dančák, Miroslav Hrbáček, Ladislav Mucha, která následně
konstatovala usnášeníschopnost sněmu.
4. Návrhovou a volební komisi ve složení: Jan Janoušek, Radek Štach, Ing. Josef Žák
5. Zapisovatele: Ing. Jaroslava Šarmana
6. Ověřovatele zápisu : Petra Matějku
7. Účetní závěrku OMS Vsetín za rok 2016.
8. Zprávu předsedy MR OMS Vsetín za uplynulé období přednesenou Ing. Zubíčkem.
9. Zprávu předsedy DR OMS Vsetín za uplynulé období přednesenou Ing. Zgarbou.
Sněm ukládá OMS Vsetín:
1. Aktivně rozvíjet spolupráci se Zlínským krajem a sousedními OMSy.
2. Poskytovat členským subjektům poradenství a služby v oblasti dotací a podpory na mysliveckou činnost.
3. Realizovat opatření na snížení škod zvěří v lesnictví a zemědělství.
4. Otevřít kurz uchazečů o první lovecký lístek a vytvářet podmínky pro jejich začleňování do fungování
mysliveckých spolků po absolutoriu u zkoušek z myslivosti.
5. Zajistit v roce 2018 celookresní soutěž o ZST.
6. Svolat Okresní sněm ČMMJ OMS Vsetín v roce 2018 nejpozději do 30. 6. 2018.
7. Organizovat monitoring zdravotního stavu zvěře a pokračovat ve spolupráci s KVS pro Zlínský kraj.
8. Spolupracovat s HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s. při informování členů i širší veřejnosti o nových
produktech.
Sněm doporučuje jednotlivým mysliveckým spolkům a dalším uživatelům honiteb:
1. Realizovat opatření na snížení škod způsobených zvěří v lesnictví a zemědělství
2. Spolupracovat s oprávněnými subjekty na opatřeních ke snížení škod na zvěři v dopravě a při provádění
zemědělských prací (senoseč, atd.).
3. Aktivně propagovat dobré jméno českomoravské myslivosti a intenzivně pracovat s mládeží a dorostem.

V Ratiboři 1. června 2017

Ing. Josef Žák
předseda návrhové a volební komise

Petr Matějka
ověřovatel

Ing. Michal Zubíček
předseda OMS Vsetín

