
U s n e s e n í 
Sněmu ČMMJ, z. s., OMS Vsetín,  

který se konal dne 24. června 2021 od 16 hod. v Ratiboři 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sněm schvaluje: 

 

1. Program jednání 

2. Jednací řád Sněmu 

3. Zapisovatele: Ing. Jaroslava Šarmana 

4. Ověřovatele zápisu: Ing. Josefa Žáka 

5. Mandátovou a volební komisi ve složení: Miroslav Hrbáček, Miroslav Kubeša, Ing. Jaroslav Šarman 

6. Návrhovou komisi ve složení: Martin Gerža, MUDr. Josef Sehnal, Radek Štach  

7. Účetní závěrku OMS Vsetín za rok 2020 a bere na vědomí rozpočet na rok 2021, schválený MR OMS Vsetín 

8. Zprávu předsedy Myslivecké rady OMS Vsetín za uplynulé období (6/2020 - 6/2021) přednesenou Ing. 

Michalem Zubíčkem. 

9. Zprávu předsedy Dozorčí rady OMS Vsetín za uplynulé období (6/2020 – 6/2021) přednesenou Ing. Ivo 

Zgarbou. 

10. Výsledky doplňujících voleb do Okresní myslivecké rady OMS Vsetín na období 2021-2025 a Dozorčí rady 

OMS Vsetín na období 2021-2025 – viz protokol o volbě. 

 

 

Sněm ukládá: 

 

1. Poskytovat členským subjektům poradenství a služby v oblasti dotací a podpory na mysliveckou činnost. 

 

2. Zajišťovat dle možností vzdělávací činnost pro myslivce – kurzy a semináře podle poptávky a na aktuální 

témata. 

 

3. Metodicky pomáhat při realizaci opatření ke snížení škod zvěří v lesnictví a zemědělství. 

 

4. Otevřít kurz uchazečů o první lovecký lístek a vytvářet podmínky pro začleňování absolventů mysliveckých 

kurzů do fungování mysliveckých spolků. 

 

5. Zajistit a podporovat akce pro mysliveckou mládež (soutěž o ZST, přebor vzduchovkou, případně další). 

 

6. Doporučit redakci časopisu Myslivost, aby v období před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

byly na stránkách časopisu představeny hlavní politické subjekty, které se účastní voleb, jejich stanoviska k 

problematice myslivosti a také postoje jednotlivých politických stran a jejich poslanců při projednávání zákonů 

spojených se zbraněmi a myslivostí (včetně hlasování), které zastávali v právě končícím volebním období. 

  

7. Svolat Sněm ČMMJ, z. s. OMS Vsetín v roce 2022 nejpozději do 30. 6. 2022 

 

 

V Ratiboři 24. června 2021  

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Šarman             MUDr. Josef Sehnal                          Ing. Michal Zubíček  

        zapisovatel       předseda návrhové komise       předseda OMS Vsetín 


