
Zápis ze  sněmu OMS Opava

Konaného dne 20. 5. 2022 v kulturním domě v Bohuslavicích.

1. Vedením jednání sněmu OMS Opava byla pověřena Dagmar Vitásková.

2. Proběhlo hlasování o schválení programu sněmu.

3. Proběhlo hlasování o schválení jednacího řádu.

4. Proběhla volba mandátové a návrhové komise Sněmu OMS Opava. 

Návrh komisí v tomto složení:

Mandátová komise: 

Předseda:  Martin Hanke

členové: František Vrchovecký, Jiří Bolík

Návrhová komise: 

předseda: Stanislav Kyjovský

členové: Přemysl Cahel, Jana Ptáčková

5. Zpráva předsedy OMS a zpráva o plnění usnesení Okresního sněmu z roku 2021.

5.1. V loňském usnesení nebyly žádné úkoly, zpráva předsedy OMS je přílohou zápisu.

6. Zprávy předsedů komisí:

6.1. Zpráva za kynologickou komisi - Václav Sýkora (zpráva je přílohou zápisu).

6.2. Zpráva za mysliveckou komisi - Martin Duroň (zpráva je přílohou zápisu).

6.3. Zpráva za střeleckou komisi - David Konupka (zpráva je přílohou zápisu).

6.4. Zpráva za finanční komisi - Kristina Fojtíková (zpráva je přílohou zápisu).

6.5. Zpráva za kulturně propagační komisi - Dagmar Vitásková (zpráva je přílohou zápisu).

7. Zpráva předsedy Okresní dozorčí rady - Petr Šamárek (zpráva je přílohou zápisu).

8. Schválení výsledku hospodaření za rok 2021 a schválení návrhu rozpočtu OMS Opava na rok 

2022 (dle zprávy finanční komise) – návrh rozpočtu je přebytkový ve výši 30 050 Kč.

9. Zpráva mandátové komise o účasti delegátů na sněmu OMS Opava. Mandátová komise 

konstatovala, že účast delegátů zastupujících členy ČMMJ při OMS Opava byla 53,4 % (zpráva

je přílohou zápisu).

10. Schválení zástupce OMS Opava Jaromíra Tvarůžky a jeho náhradníka Stanislava Kyjovského 

na sbor zástupců ČMMJ z.s. v roce 2022.

11. Schválení směny pozemků mezi Marií Kaštovskou a OMS Opava - dle grafického návrhu, který

je přílohou zápisu. Dojde ke směně pozemků pod budovou OMS, pozemků bývalé střelnice a 

příjezdové komunikace. Příjezdová komunikace bude směněna do bezpodílového 

spoluvlastnictví, pozemky střelnice budou vyměněny za pozemky okolo budovy a pod 

budovou OMS. Bude tak zajištěn přístup k budově pro členy a zároveň budou konečně 



pozemky pod nemovitostí a kolo ní v našem vlastnictví. Do směny by mělo jít 1170 m2 paní 

Kaštovské a 1287 m2 našich, rozdíl se dál řeší ohledně kompenzace.

12. Diskuze

12.1. Zpráva zástupce krajské koordinační rady Petra Honeše:

12.1.1. Proběhlo jednání k zákonu o myslivosti v senátu, kterého se zúčastnil 

předseda ČMMJ. Záměrem tohoto jednání bylo protlačení novely zákona o 

myslivosti skrz senátní návrh, toto nedopadlo a výsledkem tedy bude snaha 

zájmových skupin o změnu zákona standardní cestou přes poslaneckou 

sněmovnu. Rada ČMMJ usiluje o zachování zákona o myslivosti v současném 

stavu.

12.1.2. Objevily se případy padělání potvrzení o vykonaných zkouškách z myslivosti. 

Tyto případy se řeší.

12.1.3. Součástí zaslaných materiálů ke sboru zástupců, který se bude konat 4. 6. 

2022, je návrh na řešení pojištění členů ČMMJ a řešení v současnosti 

neudržitelné finanční situace pojišťovny Halali (pojišťovna skončila ve ztrátě, 

přesto, že z pronájmu nemovitostí získává každoročně 5 mil. korun), tuto 

ztrátu uhradí z rezerv. Jsou dvě možnosti (dle návrhu v usnesení, který je 

přílohou zápisu) - bylo by dobré dát zástupci OMS na sbor zástupců ČMMJ 

mandát k hlasování pro zachování současného stavu nebo k prodeji 

pojištovny Halali. Jde jen o pojišťovnu, firmu, ne o majetek (dům).

12.2. Během diskuze se zvažovaly možnosti naložení s pojišťovnou Halali a řešilo se co 

neprodávat, bylo konstatováno, že ČMMJ informace o situaci a návrhu řešení 

nedostatečně podložila. Pan Honeš dále uvedl, že jde  jen o prodej pojišťovny. 

Výsledkem diskuze je shoda na neochotě dalšího navyšování částky pojištění, které 

by dotovalo činnost pojišťovny s nejasnou dobou trvání, po kterou by bylo potřeba 

toto zvýšené (také nespecifikované) pojištění hradit.  Přítomní členové se shodli na 

návrhu na přidání bodu do usnesení dnešního sněmu OMS Opava v tomto znění: 

“Sněm OMS Opava uděluje zástupci, který se zúčastní sboru zástupců ČMMJ v roce 

2022, mandtát k hlasování ve věci prodeje pojišťovny Halali - hlasovat pro prodej 

(mimo nemovitosti).” 

12.3. D. Vitásková 

12.3.1. informovala o změně jednatele OMS Opava od 1. 6. 2022, novou jednatelkou

bude Mirka Cigánová, která bude pracovat na zkrácený pracovní úvazek 25 

h/týden. 



Na základě toho se mění od 1. 6. 2022 úřední hodiny - Po a St 8-17.30 

(během poledne pauza 30 min na oběd).

12.3.2. požádala o maximální využívání plateb členského pojištění na bankovní účet 

OMS Opava a upozornila na správné zadávání údajů, tak aby bylo platbu 

možné přiřadit ke konkrétnímu členovi a nevznikaly nejasnosti, kdo je 

pojištěný. Podrobnosti jsou uvedeny na stránkách: 

https://opava.cmmj.cz/prispevky/ Info k platbám také v příloze tohoto 

zápisu.

12.4. Pavel Bochňák - apeloval na patrony adeptů, aby se jim skutečně věnovali, aby získali 

zkušenosti a zároven měli zájem o to stát se členem ČMMJ a v organizaci zůstávali. 

Také upozornil na nutnost vyrážet do škol a dělat besedy, vytvářet s dětmi vztah a 

připravovat další myslivce.

13. Usnesení Okresního sněmu.

14. Závěr

20. 5. 2022

Jaromír Tvarůžka Ing. Dagmar Vitásková Jindřich Staško
Předseda OMS Opava Předseda KPK OMS Opava Jednatel

https://opava.cmmj.cz/prispevky/

