
Zápis z členské schůze ze dne 9.5.2019 MS Podhradí Týn n/B 
 
 
1.Návrhová a volební komise Kunetka Č., Kůřil P. 

2.Zpráva finančního hospodáře – viz příloha 

3. Zpráva mysliveckého hospodáře 

Odlov zvěře: 

- 3 ks daňčata, 1ks srnec (zabil se při vyhánění ze sadu), 2ks srny sražené 

autem, 3ks černé, 3ks kormoráni 

- Odlov srnců v letošním roce 7 – 4 – 1 

- 1.věkové loví všichni, 2. Do vyčerpání limitu viz povolenky, 3 jubilant  

- Odlov černé – platí stejné podmínky jako doposud 

- Skončila platnost zástřelného 2.tis.Kč 

- Dančí oblast – 6 ks daňků – můžeme žádat o odlov 

- Vyčistit myslivecké zařízení do konce května 

- Nahlásit mysl. hospodáře, zda má někdo nějakou povinnost, co se týče 

rozdělování zvěřiny (dle provozního řádu)  

4. Zpráva finančního hospodáře (viz příloha) 

5. Žádost o přijetí za člena MS – Otomar Barfus, - Arnošt Štepán 

-  odhlasované tajné hlasování 

- výsledek hlasování p. Barfus  3 pro – 15 proti, p. Štěpán 2 pro – 16 proti 

6. Příprava Dětského dne a měsíce myslivosti 1.6.2019 14-16 

- příprava v 8,00 hod. v sobotu na chatě, v neděli úklid v 9,00 hod. 

-příprava guláše p. Svoboda, p. Vašinka 

-makrely p. Müller 

-nákup zboží p. Svoboda 

-prodej v kuchyni – p. Raška, p. Kuřil 



-Atrakce – lanovka, běh v pytli, vzduchovky, hod míčků, dravci, skákací hrad, 

poznávání rostlin, malování na tělo, ozvučení, koně, práskání bičem  

-každý účastník-člen MS jedno jídlu zdarma 

6. Diskuze 

-  Domes – zda jsou všichni členi MS pojištěni u ČMMJ, bezpečnost odchytové 

klece 

- Svoboda – ohodnotit členy MS kteří provádějí pro MS dopravu a jiné 

činnosti – navrhnout na příští čl. schůzi 

- Ing. Ryšánek – informace k zapůjčení TOJKY – 1.800, - měsíčně, zakoupení 

použité 10.000, - Kč 

- Sazima – volné venčení psů v honitbě – je –li to upraveno zákonem 

 

 

 

Zapsal: Jemelka Zd.                       Předseda Ryšánek Ant. 

 

 

 


