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Návrh programu / zápis z jednání výborové/členské schůze 

MS Pasohlávky konané 15./16.5.2015 

 

Program: 

 

1. Zpráva o činnosti od poslední členské schůze 

 Výborová schůze 15.5.2015 

 Příprava a realizace střelecké soutěže Memoriál Mgr Fr. Jelénka 

 Oprava křovinořezu, nákup motorové pily, nákup elektrocentrály, nové trakční 

baterie a nabíječky, žebřík k vysoké věži 

 Částečný nákup 4 ks kazatelen, zbytek dotace od manželů Mováků – 

refundace brigádních hodin 

 Stavba podstavců pod kazatelny – 3x, umístění 

 Norování pouze 1x 

 Stanovy a registrace spolku, požádáno o přidělení evidenčního čísla 

 Provozní řád střelnice, soulad s novelou zákona o zbraních, schválení nového 

střeliště, způsob střelby, registrace na policii ČR. Činnosti, které je nutné ještě 

dokončit případně zřídit: 

 Správce střelnice pro účely provozního řádu 

 Provozní kniha střelnice 

 Prodloužení stávajícího zábradlí ke střeleckému stanovišti na vysoké 

věži 

 Doplnit výplň zábrany mezi střelišti baterie a vysoká věž 

 Nově evidovat střelce – podpis na presenční listině = seznámení 

s provozním řádem 

 Tester na alkohol 

 

 

 

2. Vyhodnocení střelecké soutěže Memoriál Mgr Fr. Jelénka 

 Průběh, nové baterie, 

 Výše poplatků – viz MS Zaječí – Velikonoční beránek 

 

 

 

3. Příprava střelecké soutěže Dyjský pohar 2015 

 Propozice, ceny do tomboly, rozsah soutěže, občerstvení, personální zajištění 

 Dotace obce 10.000,-Kč 

 Poháry   2.000,-Kč 

 Diplomy      500,-Kč 

 Ceny nákup   ……...,-Kč 
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4. Dětský den 

 Příspěvek sdružení 2.000,-Kč, termín konání, obsazení stanovišť, materiální 

zabezpečení 

 

 

 

 

 

 

5. Odlov srnčí zvěře 

 Počet kusů 

 Srna   10 ks 

 Srnče   10 ks 

 Srnec I věková 5 ks 

 Srnec II věková 3 ks 

 Srnec III věková 2 ks 

 

 Odlov - návrhy 

 srna srnče každý člen po domluvě s mysliveckým hospodářem, detaily 

lovu upřesní myslivecký hospodář 

 srnec III věková jubilanti 

1. Josef Šťastný 80 let 

2. Vladimír Říháček 75 let 

 Srnec II věková – návrh 

1. Dubš Rostislav MH 

2. Preiss Vladimír PŘ 

3. Shorný Václav PŘ 

4. Pacas Roman MH, PŘ 

5. Michal Slabý  MH 

6. Flodrová Lucie PŘ narození dítěte 

 

 

 

 

6. Zpráva revizní komise o vyčištění krmných zařízení 

 Číslování jednotlivých zařízení 
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7. Skladový objekt 

 Návrhy na zajištění ochrany uskladněného krmiva 

 Pravidelně doplňovat otrávené návnady – Urbáner Vítězslav 

(frekvence – týdně ???). Jaké ohodnocení za tuto činnost: 

1. Brigádnické hodiny 

2. Správce skladu – roční paušál 

3. Jiný ……. 

 Zakoupit mobilní silo (cca 8m3), které se umístí na zahradu „Ovčárny“. 

Každý člen bude mít okamžitý přístup ke krmivu. Cena se pohybuje 

cca od 10.000 – 18.000,-Kč/ks 

 Krmivo bude mít každý člen uskladněno ve vlastní režii – doma. Na 

člena cca 300 kg/rok. 

 Jiný ……. 

 

 

 

 

8. Usnesení z Výroční členské schůze 

 Změnit přijaté rozhodnutí členské schůze ze dne 15.6.2013 – „do odvolání 

nerozšiřovat počet členů sdružení“ 

 Vyřazení z inventury jeden ks vysílače pro norování 

 Způsob distribuce zápisů a dokumentů ke členům 

 

 

 

 

 

 

9. Došlá pošta, různé 

 Šťastný – pamětní list – dodatečné předání  

 Norník nákup, zaplacena záloha, k dispozici koncem června po zkouškách 

 Žádost o příspěvek OÚ na rok 2015, příspěvky z HS 

 Myslivecký ples 2016 – termín konání 16.1.2015, hudba 

 Rekonstrukce toalet ve sklepě, oprava venkovní omítky - individuální brigády, 

svolání na telefon, organizuje Flodr F. ml, Vyhňák P, zájemci 

 Mrazicí box, vysoušedlo realizace nákupů 
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10. Příprava brigády 16.5.2015 

 Stavba podstavce pro kazatelnu – hektary lesík –  3-4 členové 

 Montáž kazatelen – Dubš, Slabý J., + 2 členové 

 Zhotovení a instalace žebříků ke kazatelnám – 2 členové 

 Vyklizení skladu, likvidace desek, mrazícího pultu, nepotřebné „krámy“, 

vyklizení toalety ve sklepě, demontáž umývadla, „oklepání“ obkladů – 2 

členové 

 

 

    

 

Za výbor MS Pasohlávky s pozdravem        František Flodr 

předseda spolku  

 

Veškeré informace jsou či budou dostupné rovněž na : 

www.ms-pasohlavky.wbs.cz 

vstup do sekce pro členy je po zadání hesla: 

Sdruzeni2013 

 

http://www.ms-pasohlavky.wbs.cz/

