Okresní myslivecký spolek ČMMJ, Kutná Hora, U Jelena 487
Oběžník č. 3/2015 ze dne 23. října 2015

1) Kynologické akce konané do konce roku 2015
- ve dnech 28. a 29. listopadu 2015 se konají honičské zkoušky v HS Petrovice I., sraz je po
oba dva dny v 08.00 hodin v pohostinství v obci Petrovice I.
2/ Objednávka kachňat, kuřat, krmiva, kalendářů a léčiva Ivermix pro srnčí zvěř
Přílohou zasíláme objednávku pro rok 2016. Vyplněnou objednávku vraťte, prosím,
nejpozději do 15. listopadu 2015.
3) Kurz 2016
Upozorněte, prosím, případné zájemce o kurz myslivosti v roce 2016, aby se přihlásili do
konce letošního roku na OMS Kutná Hora ( přihláška je ke stažení na stránkách OMSu).
Předpokládaný začátek kurzu je opět polovina ledna 2016
4)Školení prohlížitelů zvěřiny
Pro případné zájemce nabízí Veterinární a farmaceutická univerzita Brno základní
kvalifikační školení osob k prohlížení těl ulovené volně žijící zvěře v termínech 5.-6. 11. 2015
OMS Pelhřimov, 26.- 27. 11. 2015 OMS Česká Lípa, 13.- 14. 1. 216 Státní veterinární ústav
Praha a 9.-10. 2. 2016 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Více informací včetně
závazných přihlášek najdete na stránkách http://www.vfu.cz/studium/icvi/kvalifikacni-a-odbornekurzy/kurz-prohlizitelu-zveriny/myslivecka-verejnost.html.

5) Okresní myslivecký ples
Okresní myslivecký spolek pořádá jako každý rok okresní myslivecký ples v Kutné Hoře v
OK Clubu Lorec v sobotu dne 23. ledna 2016. Myslivecká rada se opět obrací na
myslivecká sdružení, honební společenstva se žádostí o poskytnutí příspěvku do tomboly.
Přílohou zasíláme odpovědní lístek, na kterém uveďte o jaký příspěvek se jedná. Rovněž
zasíláme objednávku vstupenek. Uskladnění zvěřiny u p.Milana Šrámka (tel. 604 706 951) a
Ing. Jaroslava Syrového (tel. 607114365)
6) Vzorky trusu
Upozorňujeme všechny uživatele honiteb, že do konce listopadu 2015 je povinnost odevzdat
vzorky trusu za každé katastrální území, ve kterém byla ulovena zvěř srnčí, dančí nebo
mufloní. Vzorky od černé zvěře odevzdat nelze. Nesplnění povinnosti bude sankcionováno
veterinární správou. Vzorky odevzdávejte na krajskou veterinární správu Kutná Hora. Při
předání dostanete 50,- Kč.
7)Změna názvu, správní poplatky
Připomínáme, že do 31.12. 2015 musí všechna bývalá občanská sdružení uvést svůj název do
souladu s novým občanským zákoníkem, podle kterého je povinností, aby název obsahoval
slova: „spolek“, „zapsaný spolek“, nebo zkratku „z.s.“.
Pro občanská sdružení (nyní spolky) je zákonem zaručeno osvobození od správního poplatku
za:a) úřední ověření pravosti podpisu,
b) legalizaci podpisu a
c) úřední ověření úplné nebo částečné kopie listiny,
což bohužel neplatí v případech, kdy tyto úkony prování komerční právnické osoby (notář,
advokát nebo pracoviště Czech Point). Zaměstnanci státní správy a místní samosprávy, kteří
za výše zmíněná ověřování zodpovídají, jsou povinni znát zákon o správních poplatcích,
včetně jeho přílohy.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění obsahuje přílohu označenou

jako „Sazebník“. V ní (Část I., Položka 4, ve stati „Osvobození“ bod 2.) jsou spolky, dosud
pod označením občanská sdružení, řešeny jako právnické osoby osvobozené od placení
konkrétních správních poplatků.
8) Plán kynologických akcí na rok 2016
V příloze zasíláme plán kynologických akcí na rok 2016 na okresech Kutná Hora, Kolín,
Nymburk a Mladá Boleslav.

„Myslivosti zdar“!
OMS Kutná Hora

jednatelka OMS

František Barták v.r.
předseda OMS

MS (HS): …............................................ vraťte, prosím, do 15.12.2015
1) Zavazujeme se, že do plesové tomboly přispějeme …..........ks zvěřiny (jaké), event.jiný
příspěvek
(jaký).............................................................................................................................................
.
2) Objednáváme závazně: ….............ks vstupenek na myslivecký ples dne 23.ledna 2016

Datum:……………

Razítko a podpisy MS:

___________________________________________________________________________
Objednávka, kachňat, baž.kuřat, krmiva, kalendářů a léčiva Ivermix na rok 2016vraťte, prosím do 15. 11. 2015

Objednáváme :
…................................. ks jednoden.kachňat

…........................ ks jednoden.kuřat

…................................. ks stolních kalendářů

…........................ks nástěnných kalendářů

…................................. kg krmiva BŽ 1

…........................ kg krmiva BŽ 2

…................................. kg krmiva VKCH 1

…........................ kg krmiva VKCH 2

…................................. ks 6 týd.baž.kuřat

…………………..kg léčiva Ivermix

Razítko a podpisy:
MS:………………………………..
…....................................................

