
      Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - Okresní myslivecký spolek v Ústí nad Labem  

                         Gorkého 28 , Trmice , PSČ 400 04 

                         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

P o z v á n k a 

 

                                                                                                            V Ústí nad Labem 21.6.2021 

 

   Vážená paní, vážený pane, 

   jménem ČMMJ,z.s.-Okresního mysliveckého spolku v Ústí nad Labem Vás srdečně zvu k účasti na 

jednání okresního sněmu. 

   Myslivecká rada OMS v Ústí nad Labem v souladu s §121 článek 2/ Stanov ČMMJ, z.s.  rozhodla, 

že okresní sněm bude proveden jako shromáždění členů pobočného spolku. To znamená, že jsou 

pozváni k jednání všichni členové pobočného spolku. Přítomnému členu mohou udělit písemnou plnou 

moc k zastupování další členové, kteří jsou evidováni v pobočném spolku. Člen se zmocněním má 

tolik hlasů, kolik odpovídá součtu svého hlasu a hlasů jemu udělených. Sněm je schopen se usnášet, 

jsou-li přítomni členové pobočného spolku, kteří společně disponují nejméně jednou desetinou hlasů 

všech členů. 

   Jednání okresního sněmu se uskuteční 12. srpna  2021 od 16.00 hodin v salonku restaurace „Na 

statku“ v Ústí n.L. Božtěšicích s následujícím  

   programem : 1/ Zahájení, 

                          2/ Ověření schopnosti se usnášet, 

                          3/ Volba komisí /mandátová, návrhová/, 

                          4/ Zpráva předsedy myslivecké rady, 

                          5/ Zpráva o hospodaření OMS za rok 2020, 

                          6/ Zpráva dozorčí rady, 

                          7/ Zprávy odborných komisí – kulturně propagační, kynologická, ekologická, 

                          8/ Diskuze, 

                           9/ Schválení rozpočtu na rok 2021, 

                          10/ Přijetí usnesení. 

 



   K případnému zmocnění o zastupování Vašeho kolegy použijte, prosím, přiložený tiskopis. Jiné 

předlohy mohou být uznány, pokud odpovídají platným zákonům ČR. 

  Těšíme se na Vaši účast. 

  Myslivosti zdar! 

 

   Za mysliveckou radu pobočného spolku 

 

                                                                                                                   Ing. Bohumír Freiberg 

                                                                                                                          předseda MR  

                                                                                                                  ČMMJ,z.s.-OMS Ústí n.L. 

 

 

 

 

 

 

                                                       Zmocnění k zastupování 

 

Já …………………………………………./jméno,příjmení,titul/ narozen/a/………………………., bytem    

……………………………………………………………………………………………………………………… 

zmocňuji paní, pana …………………………………………./jméno, příjmení, titul/ narozenou /ného/ 

………………………., bytem …………………………………………………………………………………… 

k tomu, aby mne podle § 121 odst. 2/ Stanov ČMMJ,z.s. zastupoval a použil můj hlas na jednání 

sněmu pobočného spolku ČMMJ,z.s. v Ústí nad Labem dne 12.8.2021. 

 

Podpis zmocnitele……………………………………… 

  

       

 

 


