Oběžník OMS Svitavy – říjen 2015
Organizační záležitosti:
1. Připomínáme, že do 31.12.2015 musí myslivecká sdružení a jiné myslivecké organizace vedené
jako „občanské sdružení“, podle nového Občanského zákoníku, provést minimálně změnu názvu
tak aby obsahoval slovo spolek, nebo jiný název a dovětkem zapsaná spolek, ve zkratce z.s.
Více v příloze tohoto oběžníku.
2. Do konce roku a je třeba uhradit členské příspěvky a pojištění na rok 2016, případně i dále. Pro
vaši informovanost znovu připomínáme: řádný člen zaplatí 800 Kč, člen plně invalidní
důchodce, důchodce nad 65 let a student zaplatí 500 Kč. Upřednostněte laskavě hromadnou
úhradu členských příspěvků za vaši organizaci. Formulář na hromadnou úhradu přikládáme.
Vzhledem k nově zavedenému systému evidence členů ČMMJ a sledování úhrad členských
příspěvků upozorňujeme, že u studentů, lesníků z povolání a invalidních důchodců je možná
úhrada členských příspěvků pouze na jeden rok, při doložení aktuálního potvrzení p r o
k a z u j í c í uvedený stav. Bez tohoto potvrzení ( škola, ČSSZ) nelze požadovat slevu (500
Kč).
3.

Nový kurs adeptů začne 9. ledna 2016. Přihlášky prosím doručte na OMS do 15.12.2015.
Poplatek za absolvování kurzu a složení závěrečné zkoušky zůstává na úrovní loňského roku.
Pro zájemce o absolvování kurzu, který se ke dni zahájení stane členem ČMMJ je poplatek
stanoven na 4.500 Kč, pro ostatní zájemce činí poplatek 6.500 Kč. Formulář přihlášky do kurzu
i za člena ČMMJ získáte na sekretariátu OMS, jsou také ke stažení na našich internetových
stránkách – http://www.omssvitavy.cz . Adeptům, kteří nastoupí do kurzu a uhradí výše uvedený
poplatek bude uhrazeno roční předplatné časopisu “Myslivost“.

4. Žádáme MS a ostatní myslivecké organizace, o návrhy na vyznamenání zasloužilých členů
ČMMJ pro rok 2016. Návrhy zasílejte na OMS Svitavy nejpozději do 31.12.2015 .
5. Upozorňujeme na povinný celostátní monitoring parazitů spárkaté zvěře, který musí být
proveden do 30.10.2015. Trus spárkaté měl být průběžně odebírán z ulovených kusů za každé
katastrální území honitby, případně čerstvý trus u krmných zařízení. Podrobnosti jsou na našich
www stránkách v informacích Státní veterinární správy.
6. Pravidelné předběžné přezkoušení adeptů myslivosti, kteří absolvovali kurz v letošním roce
proběhne 15.12.2015 v 15:00 hod. na OMS Svitavy. Adeptům bude zaslána samostatná
pozvánka.
7. Upozorňujeme myslivecké hospodáře, nájemců honiteb, na zvýšený výskyt virové kožní
choroby srnčí zvěře – fibropapliomatózy (papilomatózy). Podrobnější informace najdete na
www.omssvitavy.cz v sekci myslivecké komise - myslivecké aktuality. Pro případnou možnost
řešení tohoto problému nám laskavě sdělte výskyt a četnost této choroby ve vaší honiitbě.
8. Dále oznamujeme, že poslední 4 pracovní dny v roce 2015, tj. 28 až 31. prosince bude na
sekretariátu OMS čerpána dovolená a nebude se tedy úřadovat.
Do podzimní lovecké sezóny Vám všem přejeme hodně bohatých mysliveckých zážitků,
loveckých úspěchů a pevné zdraví.
„Myslivosti zdar“

Ing. Josef Češka
jednatel OMS Svitavy

Příloha:
Výtah z „Úvodu do povinností spolků, dle Mgr. Petra Tomáška
1) Povinnosti spolků
Druh

Lhůta

Právní podklad

změna názvu spolku

do 1. ledna 2016

§ 3042 obč. zák.

uvedení stanov do
souladu se zákonem

do 1. ledna 2017

§ 3041 odst. 2 obč. zák.

zapsání skutečností do
spolkového rejstříku

do 1. ledna 2017

§ 122 odst. 2 z.v.r.

změna právní formy z
občanského sdružení na
spolek

X
ke změně právní formy již
došlo na základě zákona

§ 3045 odst. 1 obč. zák.

2) Způsob splnění povinností
Spolek splní své povinnosti ad 1) tím, že:
a)

schválí nové stanovy a uloží je do sbírky listin spolkového rejstříku,

b) podá návrh na zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku spolu se všemi přílohami.

Oba tyto kroky je možné splnit najednou v rámci jedné návštěvy soudu. Příslušným je krajský soud,
v jehož obvodu sídlí okresní soud, v jehož obvodu má spolek své sídlo. Upozornění - zařazení
okresních soudů do obvodů krajských soudů ne vždy koresponduje se územním členěním státu.
Mimo návštěvy soudu je možné požadované dokumenty zaslat na adresu soudu také poštou.
Změna názvu bude provedena tím, že spolek schválí nové stanovy, v nichž je nový název uveden.
Přestože to není povinné, lze doporučit i uvedení usnesení o změně názvu v zápisu ze zasedání
členské schůze. Spolek má v zásadě dva možné způsoby, jak svůj název změnit:
Starý název

Nový název
Myslivecký spolek Pardubice

Myslivecké sdružení Pardubice, o.s.

/
Myslivecké sdružení Pardubice, z.s.

Seznam členů platících společně členské příspěvky

Myslivecké sdružení / spolek: ……………………………………………………………
Poř.
č.

Příjmení, jméno

Rod. číslo

Bydliště

Důchod
druh

Na roky
2016

2017

2018

Celkem

Řádný člen - 800 Kč
Člen: invalidní důchodce (3. st), důchodce nad 65 roků včetně, student (do 26 let) - 500 Kč
Invalidní důchodce, student a lesník - mohou platit členský příspěvek jen na jeden rok a musí
doložit aktuální doklad o trvání stavu.

