Zápis z členskej schôdze konanej dňa 16.6.2018 na strelnici PZ
Ponitran Ludanice
1.

Predseda predniesol program členskej schôdze členov návrhovej komisie a overovateľa zápisu

2. Kontrola uznesení členskej schôdze: viď záznam z posledného výboru – prezentoval predseda tajomník PZ
3. Správa o činosti výboru od ostatnej členskej schôdze predniesol tajomník PZ
4. Body ktoré boli prednesené:

5.
6.
7.
8.
9.
10.

a. Predseda predniesol návrh príspevku na jeden posed aby bol schválený vo výške 500 Eur
b. Pán Krajčovič Jozef predniesol príhovor pre členov k mesiacu poľovníctva
c. Poľovnícky hospodár informoval členskú schôdzu:
1. Plán chovu a lovu, srnčia zver 6 - 1, 3 - 2, 1 - 3. 13 sŕn a 13 srnčiat. Hospdár informoval o
zaškolení 2 členov Michal Opát a Ing. Gráa Ján v prvotnej obhliadke zveri.
2. Hospodár informoval o zabezpečení ďateliny na zimu.
3. Hospodár pripomenul členom, aby si dali do svojich kŕmnych zariadení soľ.
4. 8.6.2018 boli vybudované v jelšine ochranné bariéry VS-25U/291217 – August 2018
vybudovanie ochranných zábran na stanovištiach v jelšine pre pomocníkov ktorý vypúšťajú
bažantov - splnené
5. Hospodár navrhol poľovníkom strielanie škodnej zveri na pokosených strniskách.
6. Hospodár informoval o stavaní nových posedov
7. Hospodár navrhol riešenie rozvozu vody v revíri. Informácie budú uvedené na webovej
stránke. Hospodár bude viesť evidenciu napĺňania napájačiek. Člen, ktorý naplní napájačku,
pošle hospodárovi fotku.
Predseda informoval čl. Schôdzu o projekte a financovaní prekrytia streleckých stanovíšť.
Predseda informoval členov o žiadosti na jednorázovú dotáciu na projekt prekrytia stanovíšť.
Predseda ďalej informoval členov o priebehu strelieb pri príležitosti dňa poľovníctva.
Predseda dozornej rady Ján Grác predniesol polročnú správu zornej rady.
Finančný hospodár predniesol správu o finančnom hospodárení PZ.
Členská schôdza prijala v uznesení navýšenie rozpočtu na jeden posed vo výške 500 Eur.

11. Diskusia - jednotlivé body
a. Ľubomír Rybanský poprosil členov o minútu ticha pre zosnulého člena Michala Hubinského
b. Krajčovič Jozef informoval členov o priebehu strelieb.
12. Návrh na uznesenie členskej schôdze predniesol: Peter Hudec

13. Uznesenie členskej schôdze bolo prijaté: jednomyseľne

Zápis vyhotovil tajomník PZ
Karol Vaňo

