
ZÁPIS 

 

 

z jednání Myslivecké rady ČMMJ pobočného spolku v Ústí nad Labem, které se konalo dne 3.3.2020        
na sekretariátu OMS v Ústí nad Labem 

 
Přítomni: Ing. P. Adam, Ing. V. Černil ,Ing. B. Freiberg. J. Frýbová, H. Machačová, E. Pekara, P. Růžička, Ing. V. 
Šutera, Petr Nowak 

Omluveni:  J. Hokeš, F. Zůza 

 
 
 
Program jednání: 
1. Kontrola plnění úkolů z posledního jednání 
2. Návštěva u hejtmana Oldřicha Bubeníčka 

3. Myslivecká konference 

4. Přehlídka trofejí 2020 
5. Myslivecký sněm 
6. Školení pro kynologické rozhodčí 
7. Zkoušky vloh 
8. Zpráva ekonoma 

9. Diskuse 
 
 
Ad 1/ Zápis z posledního jednání byl schválen. 

- Myslivecký kroužek – zahájen, první schůzka proběhla 16.1.2020. Kroužek je pro všechny děti, které 
mají zájem, tj. i z jiných škol. Informace o kroužku budou zveřejněny na webu OMS a vedoucí kroužku 
Petr Nowak bude nadále zván na schůzky rady OMS. 

- Kurz adeptů – zahájení je 6.3.2020 a zatím je 18 přihlášených zájemců. Vedoucí kurzu je Pavel Růžička.  
Od ČMMJ byly zakoupeny nové výukové materiály.  
 

Ad 2/ Návštěva u hejtmana Oldřicha Bubeníčka – se uskutečnila dne 11.2.2020, za OMS Ústí n.L.  se 
zúčastnili Ing. B. Freiberg, H. Machačová. Předmětem schůzky bylo seznámení představitelů kraje s 
činností myslivců v okrese a požádání o záštitu a příspěvek na akce pořádané v tomto roce. Jedná se o 
akce Červený Hrádek – Chomutov a Zubrnice – Ústí n.L., rozpočet nákladů na každou akci je cca 38 tis. 
Obě tyto akce ekonomicky zajišťuje OMS Ústí n. Dotace byla přislíbena v celkové výši 50 tis. a je potřeba 
si co nejdříve požádat a to oficiální cestou formou písemné žádosti na Krajský úřad. Začátkem března 
zasedá krajská koordinační rada. 

 
Ad 3/ Myslivecká konference – pro Ústecký kraj se připravuje v zasedací místnosti Krajského úřadu, bez 
nájemného, dne 19.3.2020. V současnosti je počet přihlášených zájemců 95. Zahájení provede Ing. B. 

Freiberg, další organizaci programu řídí jednatel ČMMJ Ing. Miloš Fischer. Vždy na závěr dopoledního a 

odpoledního bloku bude na programu diskuse. Občerstvení zajišťují společně ve své režii OMS Ústeckého 

kraje (cca 5tis.). 

 
Ad 4/ Přehlídka trofejí 2020 – 16.5.2020 opět na zámku v Libouchci. Hodnocení 15.5.2020. Složení a 
ustanovení jednotlivých komisí je totožné jako v loňském roce. Od Města Ústí n.L. je přislíben příspěvek ve 
výši 25 tis. 
 
Ad 5/ Myslivecký sněm – změna termínu na 21.5.2020, opět v restauraci Na statku v Božtěšicích. Vzhledem 
k tomu, že nastává konec volebního období, budou voleni noví členové MR. Jednatel a předsedové komisí si 
připraví zprávy za uplynulý rok. Členská základna OMS Ústí pro rok 2020 je cca 200 osob. 



 
Ad 6/ Školení pro kynologické rozhodčí okresů UL, TP, MO, CV a LN– se uskuteční 10.3.2020 v Libotenicích. 
Bude proškolena práce s novém programu. 
 
Ad 7/ Zkoušky vloh – naplánované na 25.4.2020, změna termínu na 26.4.2020!  Hlavní rozhodčí JUDr. M. 
Machala, rozhodčí Ing. P. Adam, J. Frýbová 

 
Ad 8/ Zpráva ekonoma – Ing. P. Adam – Daňové přiznání za rok 2019 je zpracované a podané na FÚ, zároveň 
také Vyúčtování srážkové daně za rok 2019. Hospodářský výsledek tvoří zisk ve výši 543,- Kč. Vyúčtování je 
přílohou zápisu. 
 
Ad 9/ Diskuse – je potřeba doobjednat ještě 10 výtisků nových výukových materiálů, 1 ks bude k dispozici 
zdarma pro Petra Nowaka, jako vedoucího kroužku. 
 
 
 

 

 

 

 

 
Zapsala: Helena Machačová a jednatel Emil Pekara 


