POZVÁNKA
NA SNĚM
ČMMJ, z.s. OMS OLOMOUC

Myslivecká rada ČMMJ, z.s. OMS Olomouc v souladu se stanovami ČMMJ svolává a
dovoluje si Vás pozvat na sněm ČMMJ, z.s. Okresního mysliveckého spolku Olomouc
konaného jako shromáždění delegátů

v neděli 7. června 2020 od 10 00 hodin
v reprezentačním sále Hotelu Záložna v Příkazích
Program jednání:

1) Zahájení sněmu ČMMJ, z.s. OMS Olomouc
2) Schválení programu sněmu a jednacího
3) Volba orgánů sněmu – předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů, komisí
4) Zpráva předsedy mandátové komise
5) Zpráva o činnosti OMS Olomouc za období 2015 - 2020
6) Výsledek hospodaření za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
7) Zpráva dozorčí rady OMS Olomouc za období 2015 - 2020
8) Vystoupení předsedy volební komise, schválení volebního řádu
9) Volba do MR a DR ČMMJ, z.s. OMS Olomouc
10) Projekt „střelnice OMS Olomouc 2020“
11) Hlavní směry činnosti ČMMJ, z.s. OMS Olomouc pro 2020 - 2025
12) Vyhlášení výsledků voleb
13) Diskuse
14) Rekapitulace přijatých usnesení
15) Ukončení sněmu

Prezence účastníků a předání materiálů bude probíhat od 9 00 do 9 45 hodin.
Delegáti s hlasovacím právem při prezenci předloží písemné zmocnění o zastupování od svých členů.
V Olomouci 5.5.2020
S pozdravem myslivosti zdar !

Jan Nastoupil
Předseda OMS

RNDr. Jiří Zbořil
místopředseda jednatel OMS

Vážení kolegové,
s ohledem na nařízení Vlády ČR a uvolňování restriktivních opatření, mezi něž od 11.5.2020 patří také
možnost konání hromadných akcí do 100 osob, jsme se rozhodli v neděli 7.6.2020 od 10 hodin
uspořádat okresní sněm v Příkazích. Jakou součást tohoto dopisu naleznete oficiální pozvánku na sněm
našeho spolku, včetně programu jednání.
Oproti minulým rokům je pozvánka platná pouze pro 1 osobu od každého uživatele honitby, abychom
dodrželi nařízení vlády. Rovněž je třeba dodržet další podmínky, jako – povinnost roušek, rozestup
alespoň 2 metry a dodržení všech hygienických návyků.
Vzhledem k současnému občanskému zákoníku a znění stanov naší organizace jsme se rozhodli, že se
Sněm bude konat jako shromáždění delegátů (stejně jako vloni i předešlých letech).
Každý delegát s hlasem rozhodujícím (tedy s hlasovacím právem) musí při prezenci předložit zmocnění
od svých členů (formulář je přílohou tohoto dopisu). Upozorňujeme, že členové na formuláři musí být
členy ČMMJ OMS Olomouc.
Dovolujeme si vás požádat, abyste vyplnění formulářů o zmocnění věnovali pozornost a pomohli nám
zajistit adekvátní počet hlasů pro jednání. Sněm totiž může být usnášení schopný, pokud je přítomna
minimálně 1/10 všech členů OMS Olomouc.
Letošní rok na Sněmu proběhnou volby do Myslivecké a Dozorčí rady OMS Olomouc.
Přehled kandidátů jsme Vám již v březnu zaslali.

Po jednání Sněmu budou zpět vydávány trofeje.
Přílohou dopisu je také pozvánka na letošní chovatelskou přehlídku trofejí, která bude
od pátku 5.6. do soboty 6.6.2020 na reprezentačním sále hotelu Záložna v Příkazích.

Těšíme se na Vaši účast !
S pozdravem,

RNDr. Jiří Zbořil
- jednatel OMS Olomouc

