Okresní myslivecký spolek ČMMJ, Kutná Hora, U Jelena 487
Oběžník č. 3/2016 ze dne 23. listopadu 2016
1) Okresní myslivecký ples
Okresní myslivecký spolek pořádá jako každý rok okresní myslivecký ples v Kutné
Hoře v OK Clubu Lorec v sobotu dne 21. ledna 2017. Myslivecká rada se opět
obrací na myslivecká sdružení, honební společenstva se žádostí o poskytnutí
příspěvku do tomboly. Přílohou zasíláme odpovědní lístek, na kterém, prosím,
uveďte o jaký příspěvek by se jednalo. Rovněž zasíláme objednávku vstupenek.
Uskladnění zvěřiny u p.Milana Šrámka (tel. 604 706 951)
2) Kurz 2017
Upozorněte, prosím, případné zájemce o kurz myslivosti v roce 2017, aby se přihlásili
do konce letošního roku na OMS Kutná Hora ( přihláška je ke stažení na stránkách
OMSu). Začátek kurzu by byl v sobotu 14. ledna 2017 a bude uspořádán v případě
přihlášení minimálně 8 zájemců.
3) Kalendáře 2017
Na skladě máme : stolní kalendář Myslivost…80,- Kč
nástěnný kalendář Myslivost….120,- Kč
4) Soutěž „ Honitba roku „
Českomoravská myslivecká jednota zahájila 1. 10. 2016 druhý ročník nově založené
soutěže „Honitba roku“. Smyslem ocenění „Honitba roku“ je atraktivní formou
rozšiřovat informace o chvályhodných aktivitách myslivců a dále šířit obecné
povědomí o ochraně krajiny a jejího kulturního a přírodního dědictví,hodnotách
krajiny pro každodenní život zvěře a apelovat na další myslivecké hospodáře, aby
přijali svůj díl odpovědnosti za krajinu a její udržitelné užívání. Více informací ZDE:
http://honitbaroku.ldf.mendelu.cz/
5) Nový informační kanál ČMMJ
Myslivecká rada ČMMJ se rozhodla využít dalšího komunikačního prostředku a
přenášet zásadní informace napřímo k členské základně prostřednictvím emailu.
K tomuto účelu budou využity dosavadní dostupné adresy členů v SW Diana.
Prosíme tedy členy, kteří by také chtěli být informováni napřímo, aby si aktualizovali
svou adresu přímo v SW Diana
https://swdiana.cmmj.cz/Registration/RegistrationWizard.aspx
Upozornění
Přihlašovací data pro první přihlášení jsou na Vašem členském průkazu v jeho
poslední části.Po prvním přihlášení budete před opuštěním prostředí členské
evidence vyzváni ke změně hesla, které bylo přiděleno pro první vstup. Pokud
zapomenete Vámi změněné heslo, je možné ho nechat zaslat na Váš email, pokud
ho máte zadaný v členské kartě.
6) Plán kynologických akcí na rok 2017
V příloze zasíláme plán kynologických akcí na rok 2017 na okresech Kutná Hora,
Kolín, Nymburk a Mladá Boleslav.

7) Nová povinnost spolků zveřejnit ve sbírce listin účetní závěrku
Od 1.ledna 2016 nabyla účinnosti novela zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb.
(změna zákona 563/1991 Sb.), který nově ukládá povinnost po spolky i pobočné
spolky vytvářet a zveřejňovat výroční zprávu a účetní uzávěrku a tyto listiny
zveřejňovat ve spolkovém rejstříku. Všechny myslivecké spolky jsou účetními
jednotkami a jsou zapsány ve veřejném (spolkovém) rejstříku, a proto mají za
povinnost zveřejňovat účetní uzávěrku a výroční zprávu a to jejich uložením do sbírky
listin. Paragraf 21 zákona o účetnictví a jeho přechodná ustanovení stanovila
spolkům povinnost doplnit do veřejného rejstříku i účetní uzávěrky za účetní období,
která započala v roce 2014 a to do 31.3. 2016, za rok 2015 pak do 31.11.2017.
8) Odevzdávání trusu spárkaté zvěře
Připomínáme zákonnou povinnost, že v průběhu hlavní lovecké sezóny odevzdání
trusu spárkaté zvěře za účelem monitoringu výskytu parazitů. Jedná se o vyšetření
bezplatné a každý uživatel musí odevzdat jeden vzorek za každé katastrální území
nacházející se v honitbě. Pokud uvedete kontaktní email, bude vám zaslán výsledek
vyšetření.
9) Členské příspěvky a pojištění 2017-2019
Koncem roku končí řadě členů příspěvky Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. a
tím i pojištění u Halali, všeobecné pojišťovny, a.s. Jejich výše se nezměnila:
Řádný členský příspěvek na rok 2017 ……… 800,- Kč
Pro členy od 65 let, invalidy (plný invalidní důchod) a studující denního studia do
věku 26 let a žáky do 18 let
……………. 500,- Kč
Lesníci a myslivci z povolání
……………. 550,- Kč
Členský příspěvek může každý člen zaplatit v hotovosti přímo v kanceláři OMS Kutná
Hora nebo složenkou na účet OMS Kutná Hora, bezhotovostním převodem z účtu
člena na účet OMS - číslo účtu je 441723319/0800.
V případě, že platbu členského příspěvku uskutečníte složenkou nebo
bezhotovostním převodem na účet, je nutné, abyste složenku vyplnili čitelně, nejlépe
hůlkovým písmem a jako variabilní symbol bude uvedeno rodné číslo plátce.
Bez tohoto údaje nemůžeme zajistit, že platba členského příspěvku bude připsána
skutečnému plátci. Výpis z banky totiž neobsahuje jméno plátce, ale pouze variabilní,
konstantní a specifický symbol.
10) Objednávka léčiva Ivermix pro spárkatou zvěř
Pro případné zájemce je v příloze objednávka na léčivo Ivermix pro spárkatou zvěř,
kterou vraťte také do 15. 12. 2016.
„Myslivosti zdar“!
Radka Edrová
jednatelka OMS

František Barták
předseda OMS

MS (HS): …............................................ vraťte, prosím, do 15.12.2016
1) Zavazujeme se, že do plesové tomboly přispějeme …..........ks zvěřiny (jaké), event.jiný
příspěvek
(jaký).............................................................................................................................................
.
2) Objednáváme závazně: ….............ks vstupenek na myslivecký ples dne 21.ledna 2017
3) Objednáváme

Datum:……………

…………………..kg léčiva Ivermix

Razítko a podpisy MS/HS:

