Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 12.4.2019 na strelnici PZ
Ponitran Ludanice
1.

Predseda PZ predniesol program výročnej členskej schôdze. Bol prijatý jednomyseľne

2.

Návrhová komisia v zložení: Miroslav Novotný, ml. Jarolim Krajčovič a Adam Čulák. Overovateľ
zápisu Ľubomír Rybanský

3. Kontrola uznesení členskej schôdze: viď záznam z posledného výboru – prezentoval tajomník PZ
a. ČS 12U/280216 zabezpečiť opravu stropu v budove PZ – (aktuálne bude sa plniť dodavateľsky z
dotácie)
b. ČS 30S/240219 schvaľuje výšku mimoriadneho členského príspevku 80 Eur. Prvá splátka do
aprílovej ČS a druhá do augustovej ČS.
c. ČS 34U/ 240219 Uložila výboru zabezpečiť a dať do prevádzky knihu návštev revíru. Skúšobná
verzia od 1. mája a produkčná verzia od januára 2020.
d. VS 30S/230319 Bol schválený nákup nádrží 1000L 5ks na zabezpečenie napájačiek v revirí
v celkovej výške 700 Eur.
4. Správa o činosti výboru od ostatnej členskej schôdze predniesol tajomník PZ Karol Vaňo
5. Predseda PZ zoznámil členov s programom akcií na nasledujúce mesiace apríl až jún:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

27.4 kontrolné streľby kandidátov zodp. Novotný Miroslav st.
27.4 zvod psov zodpovedný Jozef labuda,
5.5 druhé cvičné streľby kandidátov zodp. Novotný Miroslav st.,
8.5 oblúk okres zodp. Košecký Ľubomír, Novotný Miroslav st. a Miroslav Novotný ml.
12.5 brloh zodp. Labuda Jozef a Michal Opát
24-25.5 JAKUB pretek zab. Novotný Miroslav st.
8.6 deň poľovníctva, bude sa strieľať vysoká veža, oblúk baterka, o 9:00 sláv. Schôdza a potom budú
strelecké activity. Od 14:00 hod. bude program pre verejnosť. (zodp. Kapusta štefan, Krajčovič Dezider,
Sabo Milan a Gerhát Pavol). Hudbu zabezpečí tajomník a predseda. Bufet – Ježík.
h. 14-16.6 Medzinarodné preteky jagdterierov. Požiadavky viď zápis predch. výbor
i. V júli sa bude prerábať strop v budove strelnice PZ
6. Hospodár informoval ČS:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

O akcii - Sčítanie zveri 23.3
O návrhu na odstrel srnčej zveri, ktorý bol mierne navýšený
Boli osadené dopravné značky pozor zver !
Predložené trofeje boli na výstavu predložené v poriadku
Informoval o poľovníckej výstave trofejí
Celoročne podávať zveri soľ
Kovový posed z doliny sa presunie do remizky na Kamanských lúkach. Postará sa o to P. Hudec a M
Šiška
h. Hospodár informoval členov o používaní elektronickej knihe návštev revíru. Momentálne sa
používa ako testovacia verzia a po prvom januári 2020 sa bude používať už len táto.
7. Diskusia:
a. Hospodár informoval členov bližšie o rozmiestnení a používaní napájačiek
b. Adam Čulák ponúkol členom bezplatne železný rebrík, ktorý bude použitý pre posed, ktorý
zrekonštruoval Košecký Ľubomír
c. Kapusta Štefan požiadal tajomníka aby vytvoril návod na používanie elektronickej knihy. Karol
Vaňo urobí členom prezentáciu na deň poľovníctva.
d. Členovia sa v diskusii vyjadrili, že naťahovači majú byť zaplatení objednávateľom.

8. Návrh na uznesenie z členskej schôdze predniesol pán: Novotný Miroslav ml.
9. Uznesenie bolo prijaté jedmomyseľne.

Zápis vyhotovil tajomník PZ
Karol Vaňo

