
 
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

 Okresní myslivecký spolek Třebíč 
 

Usnesení z jednání myslivecké rady č. 2/2017   
 
 

MR OMS Třebíč schválila: 
a) Informaci do dopisu pro uživatele honiteb o možnosti vyzvednutí dokladu o zaplacení 

pojištění vygenerovaného softwarem Diana. Spolkům, kde členové platili členství 
hromadně, budou doklady vytištěny a předány jednatelem. 

b) Vypsání výběrového řízení na místo jednatele okamžitě s termínem podání přihlášek do 
24. dubna. Termín nástupu dle dohody. 

c) Snížení limitu pro nákup materiálu na OMS jednatelem na částku 2000,- Kč s tím, že 
nákup nad limit bude vždy schválen dalším členem rady, a to buď předsedou, 
místopředsedou nebo předsedou EK 

d) Podání daňového přiznání ve spolupráci s daňovým poradcem v termínu do 30.6.2017. 
 
MR OMS Třebíč uložila: 
a) Členům rady zaslat připomínky k předloženým formulářům na vyúčtování myslivecké 

akce předsedovi KK       Termín: 15.4.2017 
b) předsedovi popř. místopředsedovi podepsat informaci o vypsání výběrového řízení na 

jednatele a zaslat mailem uživatelům honiteb a zabezpečit vyvěšení na webu. 
Termín: 20.3.2017 

c) Místopředsedovi, aby zkompletoval dopis pro uživatele honiteb a zaslal jej členům MR 
k doplnění.        Termín: 22.3.2017 

d) Místopředsedovi zaslat schválený mail uživatelům honiteb.  Termín: 27.3.2017 
e) Jednateli vrátit k opravě fakturu na nákup materiálu na opravu věží, upřesnit jméno dle 

obch. rejstříku a dodané množství.       Termín: 31.3.2017 
f) Jednateli zaslat členům MR naskenovanou nájemní smlouvu na střelnici.   

          Termín: 24.3.2017 
g) Předsedovi EK vybrat daňového poradce.       

          Termín: 29.3.2017 
h) Jednateli vytvořit pozvánku na zahájení chovatelské přehlídky a zaslat na státní správu, 

KVS atd.         Termín: 15.4.2017 
 

MR OMS Třebíč vzala na vědomí: 
a) Informaci dozorčí rady o provedení komplexní kontroly účetnictví OMS v roce 2016. 
b) Informaci místopředsedy o stížnosti MS Naloučany na špatně vyplněnou kartičku 

k udělení věrnostní medaile. 
c) Informaci jednatele, že na Kraj Vysočina byly zaslány podklady k čelistem černé zvěře 

dle smlouvy. 
d) Informaci předsedy KK o chystaném setkání kynologů (zkušených i začínajících) 

okresu. Bude projednáno na příští schůzi KK.  
e) Upozornění předsedy EK na nedodržování finančního limitu pro nákup zařízení 

jednatelem.  
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