
ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z. s.

OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK OPAVA

Pozvánka na sněm ČMMJ z.s.,
Okresního mysliveckého spolku v Opavě

Program sněmu ČMMJ z.s., Okresního mysliveckého spolku v Opavě, který
se bude konat

20. května 2022 od 16.00 hod. v kulturním domě v Bohuslavicích:

1. Zahájení.
2. Schválení programu sněmu.
3. Schválení jednacího řádu.
4. Volba mandátové a návrhové komise.
5. Zpráva předsedy a zpráva o plnění usnesení Okresního sněmu

z roku 2021.
6. Zprávy předsedů komisí.
7. Zpráva předsedy Okresní dozorčí rady.
8. Schválení výsledku hospodaření za rok 2021 a schválení návrhu

rozpočtu OMS Opava na rok 2022.
9. Zpráva mandátové komise o účasti delegátů na sněmu OMS

Opava.
10. Schválení zástupce OMS Opava a jeho náhradníka na Sbor

zástupců ČMMJ v roce 2022.
11. Schválení směny pozemků mezi OMS Opava a Marií

Kaštovskou, pověření myslivecké rady OMS Opava
k dokončení jednání a provedení sněny pozemků.

12. Diskuze.
13. Usnesení Okresního sněmu.
14. Závěr.
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JEDNACÍ ŘÁD OKRESNÍHO SNĚMU  
1. Okresní sněm (dále jen „sněm“) je shromážděním členů evidovaných pobočným

spolkem, popřípadě jejich delegátů. Delegát tohoto okresního sněmu musí být
evidovaný u OMS Opava.

2. Klíč k zastupování členů ČMMJ na Okresním sněmu je:
Jeden delegát zastupuje počet členů ČMMJ při OMS Opava v mysliveckém spolku.
Delegát má tolik hlasů, kolik je členů ve spolku zároveň členů ČMMJ při OMS Opava.
Členové ČMMJ, kteří nejsou v žádném spolku, mohou hlasovat osobně a mají jeden
hlas, případně mohou být zastoupeni delegátem na základě seznamu členů ČMMJ při
OMS Opava s vlastnoručními podpisy.
Člen ČMMJ nesmí dát svůj hlas duplicitně.

3. Delegáti za spolky a členové ČMMJ, kteří budou hlasovat osobně, se musí
zaregistrovat do 10. května 2022 na OMS Opava.

4. Delegáti při prezenci obdrží veškeré dokumenty pro jednání sněmu.
5. Sněm jedná podle bodů schváleného programu. Sněm řídí pověřený člen OMR

v souladu s platnými předpisy ČMMJ.
6. Jednání se mohou zúčastnit předem navržení delegáti a členové ČMMJ, kteří se

zaregistrovali k 10. květnu 2022.
7. Pokud se navržený delegát nebo člen ČMMJ nemůže sněmu zúčastnit, může za sebe

poslat náhradníka s plnou mocí.

 
I. Hlasování

1. O předneseném návrhu na schválení programu sněmu, schválení jednacího řádu a
volby do mandátové a návrhové komise se rozhoduje veřejným hlasováním
(aklamací).

2. Volby řídí pověřená osoba sněmu.
3. Sněm je schopen se usnášet se jsou-li přítomni členové pobočného spolku, kteří

společně disponují jednou desetinou všech hlasů. Uběhla-li od začátku jednání sněmu
alespoň jedna hodina je sněm schopen usnášet se za účasti libovolného počtu členů
pobočného spolku.

4. Usnesení nebo rozhodnutí sněmu je platné, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina
delegátů. Pokud není jednomyslné, uvádí se v zápisu počet hlasů proti a počet hlasů,
které se zdržely hlasování.

5. Nejprve se hlasuje o návrhu předloženém dle programu jednání. Není-li přijat, hlasuje
se o případném návrhu vzneseném v průběhu zasedání. Hlasování předchází diskuse.

II. Diskuse
Diskuse se mohou účastnit všichni účastníci sněmu tak, že se přihlásí zvednutím ruky. Osoba
pověřená vedením sněmu vyzve přihlášeného k přednesení jeho příspěvku za podmínek:

1. diskutující se představí a diskutuje buď z místa, nebo od předsednického stolu,
2. délka diskusního příspěvku je omezena na 5 minut,
3. ke stejné problematice vystoupí diskutující pouze jednou,
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4. nesouhlas s diskusí a žádost o ukončení vystoupení diskutujícího vyjádří delegáti
zvednutím ruky – o ukončení diskusního příspěvku rozhodne osoba pověřená vedením
sněmu,

5. technická připomínka se musí vztahovat k projednávanému tématu a nesmí být delší
než 30 sekund,

6. nikdo, komu osoba pověřená vedením sněmu neudělila slovo, nemá právo jakkoliv
zasahovat do průběhu jednání sněmu.

 

III. Zápis
O jednání sněmu pořizuje zápis pověřený člen ČMMJ, zápis ověřuje osoba pověřená vedením
sněmu a předseda návrhové komise svým podpisem. Nedílnou součástí zápisu jsou prezenční
listiny, zprávy dle programu a zápisy komisí sněmu.

Jaromír Tvarůžka Jindřich Staško
předseda OMS Opava Jednatel OMS Opava

A: Slavkov 139, 747 57 Slavkov, T:725521741 E: opava@cmmj.cz

IČO: 67777503


