Zápis z výročnej členskej schôdze konanej dňa 17.2.2018 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
pán Vaňo
3. Správa o činosti výboru od ostatnej členskej schôdze predniesol tajomník PZ Karol Vaňo

4. Predseda PZ predniesol správu o činnosti výboru za rok 2016/2017.

5. Body ktoré boli prednesené
a. Ing. Branislav Gerhát predniesl správu o finančnom hospodárení za rok 2017
b. Jan Grán predniesol správu o činnosti Dozornej rady za rok 2017
c. Bola uskutočnená tajná voľba o predĺžení čakateľskej doby a voľby za nového čakateľa na členstvo.
Výsledok volieb je: Dávid Košecký 20 hlasov, Miloš Rybanský 22 hlasov, Petrík Tomáš 25 a Matúš
Novotný 28 hlasov
d. Hospodár predniesol resume plánu prác v revíri a na strelnici v pz v roku 2017 a návrh plánu prác v
revíri a na strelnici na rok 2018.
e. Ing. Gerhát Branislav predniesol návrh rozpočtu na rok 2018 a mimoriadny členský príspevok vo
výške 80 Eur
f. Predseda PZ informoval členskú schôdzu o návrhu členov na medaily, strieborná – p. Krajčovič
Jarolím a zlatá medaila p. Dubaj Ľubomír
g. Bolo odhlasované v stanovách 2 Eurá ako náhrada za jednu brigádnicku hodinu.
h. Boli odsúhlasené doplnky v stanovách a v organizačnom poriadku PZ.
i. Hospodár informoval o sčítaní zveri. Presný datum zatiaľ nebol stanovený. Tajomník pošle
informáciu členom SMS správou.
j. Predseda PZ informoval členov o pláne prác na roky 2018/2019

6. Diskusia - jednotlivé body
a. p. Peter Hudec navrhol doplnok v domácom poriadku, ktorá bola zapracovaná v článku VII Vydanie
povolenky na lov v bode 6.
7. Návrh na uznesenie z výročnej členskej schôdze predniesol Ing. Grác Ján

8. Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

Zápis vyhotovil tajomník PZ
Karol Vaňo

