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V Kutné Hoře dne 27. února 2020

Pozvánka a informace – volby do orgánů Okresního mysliveckého
spolku
Tímto vás srdečně zveme na zasedání okresního volebního sněmu Okresního
mysliveckého spolku Kutná Hora, který se bude konat ve středu dne 24. června 2020
od 16. 00 hodin na myslivecké chatě MS Kluky, Nová Lhota. Hlavním bodem
programu bude:
1) Volba pěti členů myslivecké rady, nerozhodne-li sněm o jiném počtu.
2) Volba tří členů dozorčí rady, nerozhodne-li sněm o jiném počtu.
3) Volba zástupce OMS Kutná Hora do sboru zástupců ČMMJ.
Myslivecké rada OMS Kutná Hora na svém jednání dne 19. 2. 2020 rozhodla
podle § 11 odst. 2 stanov ČMMJ o tomto volebním klíči:
1) Každý myslivecký spolek, které je uživatelem uznané honitby v okresu Kutná
Hora, má jednoho delegáta.
2) Členové ČMMJ a OMS Kutná Hora , kteří nejsou členy mysliveckých sdružení
podle bodu 1), si zvolí ze svého středu delegáty podle klíče: jeden delegát na každých
dvacet členů.
Delegátem sněmu OMS Kutná Hora může být pouze člen ČMMJ. Delegát
zastupující myslivecký spolek je volen na pět let a prokazuje se písemným pověřením
nebo jiným dokumentem, z něhož pověření vyplývá (např. podepsaný zápis ze
zasedání členské schůze).
Členové OMS Kutná Hora, kteří nejsou členy mysliveckých sdružení podle bodu
1), provedou volbu delegátů na společném setkání, které se uskuteční dne 17. 6. 2020
v sídle OMS Kutná Hora, U Jelena 487.
Žádáme myslivecké spolky a honební společenstva, aby navrhla kandidáty na
shora uvedené funkce. V současné době pracovaly orgány OMS v tomto složení:
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Myslivecká rada :
předseda myslivecké rady: František Barták
místopředseda myslivecké rady: Milan Šrámek
předseda myslivecké komise: Roman Hubek
předseda střelecké komise: Milan Šrámek
předseda kynologické komise: Jiří Volenec
předsedkyně ekonomické komise : Ing. Lenka Dařílková
předsedkyně kulturně-propagační komise : Jitka Přibylová
člen MR : Ing. Stanislav Peroutka

Dozorčí rada
předseda dozorčí rady: Ing. Lukáš Erben
člen dozorčí rady: Ondřej Votava
člen dozorčí rady: Ing. Lucie Studýnková
Tučné označení členové OMR a ODR kandidují do dalšího volebního období.

Zástupce do sboru zástupců ČMMJ: František Barták
V příloze Vám zasíláme formulář pro podání návrhů a uvedení zástupce Vašeho
MS/HS na volebním sněmu. Můžete navrhovat členy ČMMJ a OMS Kutná Hora, o
kterých jste přesvědčeni, že budou v nadcházejícím pětiletém volebním období
spolehlivě pracovat. U návrhů členů prosíme také o uvedení názvu mysliveckého
spolku, jehož je navržený členem (pokud je Vám známo) a souhlas uvedeného
kandidáta. Vyplněný formulář, prosím, vraťte na OMS Kutná Hora do 17. června
2020.

Vaše účast na okresním volebním sněmu je nutná !

Mgr. Radka Edrová
jednatelka OMS

František Barták v.r.
předseda OMS
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