Okresní myslivecký spolek ČMMJ, Kutná Hora, U Jelena 487
Oběžník č. 3/2018 ze dne 14. listopadu 2018
1) Okresní myslivecký ples-žádost o příspěvek do tomloly
Okresní myslivecký spolek pořádá jako každý rok okresní myslivecký ples v Kutné Hoře v
OK Clubu Lorecv sobotu dne 19. ledna 2019. 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 a prosíme o jeho zaslání zpět do 15. 12.2018. Uskladnění zvěřiny u p. Milana
Šrámka (tel. 604 706 951)
2) Kurz 2019
Upozorněte, prosím, případné zájemce o kurz myslivosti v roce 2019, aby se přihlásili do
konce letošního roku na OMS Kutná Hora ( přihláška je ke stažení na stránkách OMSu).
Začátek kurzu by byl v lednu 2019a bude uspořádán v případě přihlášení minimálně 8
zájemců.
3) Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického
moru prasat na území České republiky
S účinností od 8. listopadu 2018 se zakazuje všem uživatelům honiteb použití
antiparazitárních přípravků pro léčení parazitóz u spárkaté zvěře. Znění celého nařízení je na
http://www.oms-kh.cz/nsvs-18.pdf
4) Vláda schválila zástřelné za prase divoké
Výňatek z nařízení, který byl schválen vládou:
§ 41b
Finanční příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého
(1) Předmětem finančního příspěvku na snižování početních stavů prasete divokého je ulovení
prasete divokého v souladu se zákonem o myslivosti
(2) Finanční příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého lze poskytnout na každý
kus, kterým byl v příslušné honitbě v hospodářském roce34) překročen roční průměr odlovu
prasat divokých ve stejné honitbě za 3 hospodářské roky bezprostředně předcházející
hospodářskému roku, za který je finanční příspěvek požadován. Pokud u nově uznaných
honiteb chybí údaj o odlovu prasat divokých za některý z 3 předchozích hospodářských roků,
použije se jako roční průměr odlovu prasat divokých za 3 předchozí hospodářské roky hodnota
3 kusy na každých 100 ha výměry honitby, zaokrouhlená po výpočtu na celé číslo dolů
(3) Pro výpočet se za hospodářský rok, za který je finanční příspěvek požadován, uvádějí
pouze kusy evidované Státní veterinární správou jako vyšetřené na přítomnost svalovce a
předložené k tomuto vyšetření s ocasem.
Toto nařízení nabylo účinnosti dnem 1. listopadu 2018.
5)Členské příspěvky a pojištění 2019 a roky následující
Koncem roku končí řadě členů příspěvky Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. a tím i
pojištění u Halali, všeobecné pojišťovny, a.s. Jak již bylo avizováno dříve, došlo ke zvýšení
členského příspěvku od roku 2019 o 200,- Kč za rok pro řádné členy a o 150,- Kč za rok pro
důchodce od 65 let, studenty a invalidy.
Řádný členský příspěvek je na rok 2019 ……… 1000,- Kč
Pro členy od 65 let, invalidy (plný invalidní důchod) a studující denního studia do věku 26 let
a žáky do 18 let
…………………………………650,- Kč

Členský příspěvek může každý člen zaplatit v hotovosti přímo v kanceláři OMS Kutná Hora
(v úřední dny v pondělí a ve středu 8.00-12.00 13.00-17.00, ostatní dny po telefonické
dohodě) 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
jakovariabilní 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.
Bezhotovostně je nutné provést platbu do 20. prosince, tak aby bylo možné zaručit, že
platba bude zapsána do SW Diana do konce kalendářního roku.
6)Objednávkakachňat, kuřat, krmiva
V případě zájmu o objednání kachňat, kuřat a krmiva kontaktujte do konce roku OMS na
telefonním čísle 778 528 088 nebo emailem na edrovaradka@seznam.cz.

„Myslivosti zdar“!
Radka Edrová
jednatelka OMS

František Barták
předseda OMS

MS (HS): …...............................................……vraťte, prosím, do 15. 12. 2018
1) Zavazujeme se, že do plesové tomboly přispějeme …..........ks zvěřiny (jaké), event.jiný
příspěvek
(jaký).............................................................................................................................................
.
2) Objednáváme závazně: ….............ks vstupenek na myslivecký ples dne 19. ledna 2019

Datum:……………

Razítko a podpisy MS/HS:

