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Okresní myslivecký spolek ČMMJ Třebíč 
 

Zápis č. 1/ 2015   
 

 
ze schůze okresní myslivecké rady OMS Třebíč, která se uskutečnila 2.4. 2015  v kulturním 
zařízení  OMS na  Bažantnici. 
 
 
 
Přítomni: Vladimír Homolka, Ing. Tomáš Sedláček, Jiří Jurka, Josef Joura, Zdeněk Veleba, 
Ing. Antonín Měrka, Ing. Zdeněk Skoumal, Mgr. Jiří Tůza 
 
Omluven: Jaroslav Krouchal 
 
 
 
Program: 1.   Zhodnocení Okresního sněmu OMS. 

2. Organizační záležitosti nové myslivecké rady OMS. 
3. Příprava kynologických, střeleckých a kulturních  akcí. 
4. Příprava chovatelských přehlídek a aktivu mysliveckých hospodářů na 

Bažantnici.  
5. Různé. 

 
                 
                                    
1) 
Předseda OMS  kladně zhodnotil účast a průběh okresního sněmu, kde z 94 pozvaných 
delegátů bylo přítomno 80 delegátů z honiteb a  účast byla 90,45%. Volby proběhly bez 
problémů dle volebního řádů schváleného  okresním sněmem OMS. V diskusi byla zástupcem 
myslivecké rady ČMMJ Miroslavem Wolfem negativně hodnocená činnost pojišťovny Halali, 
s čímž přítomní delegáti nesouhlasili. Zápis z okresního sněmu a zprávu předsedy  dozorčí 
rady OMS se schváleným usnesením okresního sněmu a s požadovaným seznamem složení  
myslivecké rady byl zaslán ČMMJ do Prahy.  
                                Schvaluje          
 
 
2)   
Předseda  OMS  seznámil novou mysliveckou radu OMS s organizačním záležitostmi: 
Předsedové komisí OMS si ve svých komisích zvolí místopředsedy komisí, kteří je budou  
zastupovat na zasedání OMR po dobu jejich nepřítomnosti.Předsedové komisí si zvolí členy 
jednotlivých komisí OMS a seznam předají jednateli OMS, ten  jejich seznam  s adresami 
zveřejní na naších webových stránkách. Na sekretariátu má každá komise knihu zápisů, kde 
bude evidovaná činnost komise. Předseda zpracuje Plán činnosti své  komise do konce roku 
2015 a uloží ho do pořadače komise na sekretariátu OMS.Předsedové jednotlivých komisí 
OMS obdrželi  tiskový vzor na vyúčtování mysliveckých akcí, vzor výpočtu cestovních 
příkazů, sazby při používání vlastního motorového vozidla, kde stanovila OMR sazbu  
cestovného pro členy OMR 5,- Kč/ za 1 km. Místopředseda OMS a předseda organizační a 
právní komise OMS se  musí  na cestu na  zasedání OMR mezi sebou domluvit, protože jim 
bude proplaceno jenom 1 auto. Bylo navrženo, aby zasedání OMR  se uskutečňovalo vždy 
v pátek odpoledne a to zpravidla jednou za jeden až dva měsíce nebo mimořádně dle potřeb 
dle schválených Stanov ČMMJ. Bude zpracován předávací protokol o předání funkcí mezi 
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předsedy minulé OMR a současnými předsedy OMR a zápis bude uložen na sekretariátu 
OMS. Předseda  OMS  navrhl, aby žádné investiční a větší výdajové náklady OMS nebyly 
schváleny v myslivecké radě dokud  neprojdou ekonomickou komisí OMS. Dále je třeba 
zlepšit  prezentaci naší činnosti v časopisu Myslivost a Svět myslivosti a regionálním tisku a 
naších webových stránkách OMS. Dále předseda OMS připomenul, že je třeba se zaměřit na 
práci  s mládeží na školách a utváření kroužků  přátel přírody v honitbách okresu Třebíč.  
Předseda OMS doporučil jednotlivým členům myslivecké rady na co se mají během 
funkčního období zaměřit. 
Místopředseda OMS –     zaměřit se na práci s mládeží 

-  zabývat  se         úbytkem  členské základny v ČMMJ 
- zajišťovat přednášky odborníků pro aktivy hospodářů 
- spolupracovat s předsedou KPK na kvalitě  webových stránek OMS 

předseda myslivecké komise OMS : 
- příprava chovatelských přehlídek 
- přebírání čelistí  selat černé zvěře na dotace z Kraje Vysočina  
- kontroly přikrmování zvěře v době nouze se státní správou 
- kontrola pachových ohradníků na silnicích okresu  dle dotací z Kraje 

Vysočina 
- kontrola v kulturním zařízení OMS  na Bažantnici a okolí 
- spolupracovat  s Krajskou veterinární správou 

předseda komise pro kulturu a propagaci OMS: 
- zajištění lektorů  pro kurs adeptů a zkoušky z myslivosti a mysl. 

hospodářů 
- zajistit dopisovatele do časopisu Myslivost a regionálních novin 
- zmodernizovat a vést naše webové stránky OMS Třebíč 
- zajistit  propagaci na výstavě u   zahrádkářů 
- zajistit ples OMS a  Svatohubertskou mši v bazilice Sv. Prokopa 

předseda komise pro kynologii OMS: 
- zajistit naplánované kynologické akce na rok 2015  
- delegovat  s jednatelem  OMS kynologické rozhodčí na akce 
- proškolit kynologické rozhodčí při vyplňování cestovního příkazu 
- předávat výsledky zkoušek na naše webové stránky 
- provádět správné vyúčtování zkoušek správci zkoušek 
- plánovat včas  kynologické akce na další roční období 

předseda komise pro střelectví OMS : 
- vytvářet  včas propozice na střelecké akce 
- výsledky střeleckých závodů zveřejnit na naších webových stránkách 
- schválit  sbor  rozhodčích pro střelbu 
- zpracovat novelizaci  Provozního řádu střelnice 
- provádět  vyúčtování střeleckých závodů a vést inventář asfaltových 

holubů na střelnici 
- při střelbách dodržovat  Provozní a střelecký řád 
- provádět s předsedou MK kontrolu na Bažantnici a okolí 

předseda komise pro ekonomiku OMS: 
- dodržovat schválený rozpočet OMS a jeho čerpání 
- dotační programy a dotace pro myslivost 
- oslovení sponzorů pro dotace 
- kontrola finančních dokladů OMS, odvody a  odvod daní na  FÚ 

předseda komise  organizační a právní OMS: 
- proškolit honitby na převod  svých Stanov k zápisu do veřejného  

rejstříku na  Krajský soud do Brna 
- být připraven pomoct honitbám právně při projednávání škod zvěří 
- zpracovat  naše stanovisko k připravované novele zákona o 

Myslivosti 
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člen myslivecké rady OMS a jednatel OMS : 
- připravovat jednání  se státní správou, krajským úřadem, poslanci, 

senátorem a podnikateli  k činnosti  OMS 
- vést záznamy jednotlivých komisí OMS, zpracovávat Plán činnosti  

OMS na další období, sumarizovat veškerou činnost  OMR a OMS 
                                  -    provádět zápis z myslivecké rady  OMS a zveřejňovat na webových 

stránkách OMS 
- informovat  honitby okresu Třebíč elektronicky  o akcích a naší  

činností a předávat informace na webové stránky OMS. 
- dovolenou na  sekretariátu OMS zveřejňovat na naších  webových  

stránkách 
- nadále spolupracovat s Probační agenturou ČR k výkonu obecně  

prospěšných prací odsouzených soudem  na práci na  Bažantnici 
Předsedovi Dozorčí rady OMS navrhujeme: 
                                  -    kontrolu  na Bažantnici  a okolí ve spoluprácí s předsedou MK a SK  
                                        OMS 

- informovat  OMR o kontrolách DR dle Stanov ČMMJ 
- navrhnout  předávací  protokoly na předání funkcí OMR 

                                                                                                             
 
 
 
3)      
Předseda kynologické OMS informoval, že 10.5. 2015   od 9:00  hodin proběhne na 
Bažantnici  Jarní svod psů, který zajistí kynologická komise OMS. Dne 25.4. 2015 se 
uskuteční v MS Hrotovice zkoušky  vloh  ohařů a malých plemen. Předseda kynologické 
komise  požádal OMR o povýšení příspěvku z prostředků OMS pro honitby, které zajišťují 
kynologické akce a musí zajistit ze svých prostředků zvěřinu a zvěř na tyto zkoušky. Byl by to 
poplatek 100,- Kč za každého psa na zkouškách z rozpočtu  OMS. 
                                                                                                       Bere na vědomí 
- myslivecká rada OMS doporučuje tento požadavek  projednat v ekonomické komisi OMS 
neboť není s tímto výdajem počítáno v rozpočtu OMS.                                  Schvaluje 
 
Předseda střelecké komise OMS informoval OMR o přípravě I. výcviku adeptů  ze střeleb dne 
9.5. 2015 na střelnici na Bažantnici, dále tam pokračuje od  9:00 hodin Okresní přebor ve 
střelbě brokové,  akci zabezpečuje  střelecká komise OMS.                       Bere na vědomí 
 
Předseda komise pro kulturu a propagaci seznámil mysliveckou radu s připravovanou  
Svatohubertskou mší v bazilice  Sv. Prokopa dne 10.5. 2015  od 8:00 hodin, kterou zajišťuje 
jeho komise OMS.                                                                                        Bere na vědomí 
   
                                                                        
 
 
 
4)  
Předseda  komise pro myslivost  OMS seznámil s připravovanými Chovatelskými 
přehlídkami, ty budou v Moravských Budějovicích a v Náměšti nad Oslavou a okresním 
v kulturním domě  OMS na Bažantnici, která bude slavnostně zahájena 7.5. 2015 ve 13:00 
hodin.                                                                                                          Bere  na vědomí 
 
Předseda  OMS předložil program aktivu mysliveckých hospodářů, který  proběhne 11.5. 
2015 v 16:00 hodin na Bažantnici: 
Program:  Zahájení  -  předseda  OMS 
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                 l.  Zhodnocení chovatelské přehlídky    -   Jurka   Jiří 
                 2. Vystoupení zástupce Krajské veterinární správy 
                 3.  Vystoupení zástupců  státní správy 
               4. Dotace do myslivosti  dle schváleného rozpočtu ČR -  Ing. Tomáš Sedláček 
               5. Postup zápisu  mysliveckého spolku do  veřejného rejstříku na Krajský soud  Mgr,  
                    Jiří  Tůza 
               6. Přednáška k parožení  srnčí zvěře a aktuálním nemocem této zvěře                                   
        

 
 
5) 
Různé: 

- do konce měsíce dubna 2015 je třeba  do České spořitelny provést  
nové podpisové vzory a to jmenovitě  Vladimír Homolka, Ing. 
Zdeněk Skoumal a Josef Venhoda                   Schvaluje 

- dne 13.4. 2015 v 16:00 hodin se uskuteční jednání s poslanci a 
senátorem k připravované novele zákona o Myslivosti na Bažantnici. 
Jednatel OMS zajistí jednotné stanovisko ČMMJ z Prahy  k tomuto 
zákonu. 
Setkání s poslanci se za OMR zúčastní Vladimír  Homolka, Ing, 
Tomáš Sedláček, Jiří Jurka, Ing. Zdeněk Skoumal, Mgr. Jiří Tůza, 
Josef Venhoda. 
                                                                            Schvaluje 

- předseda ekonomické komise OMS  zajistí do příští myslivecké rady 
OMS právní stanovisko na sazbu a výplatu cestovních dokladů.   
                                                                             Schvaluje 

- místopředseda OMS předložil svoji vizi činnosti myslivecké rady  
OMS na léta 2015 - 2020 písemně.                    Bere na vědomí 

- předseda komise organizační a právní  zjisti na universitě v Brně zda  
by nějaký student za úplatu neupravil naše webové stránky ve 
spolupráci s předsedou KPK                                Schvaluje 

- jednatel informoval OMR co všechno zajišťuje myslivecký spolek   
Třebíč  bezúplatně pro honitby: Plán činnosti OMS, povolenky 
k lovu, kartičky na trofeje, tiskopisy na chovatelské přehlídky a 
přednášky odborníku k myslivosti a pod.      Bere na vědomí 

- předseda  OMS vyzval členy myslivecké rady, aby si stáhli z naších  
webových stránek nové Stanovy ČMMJ            Bere na vědomí 

- předseda OMS a jednatel OMS zpracují návrh Plánu činnosti OMR  
na  II. pololetí roku 2015.                                       Schvaluje 
 

- závěr schůze  provedl  předseda OMS 
 
 
Zapsal :  Josef   Venhoda                              Ověřovatel zápisu:  Vladimír Homolka 
 
 

Příští schůze myslivecké rady  se uskuteční na Bažantnici 7.5. 2015  v 
16: 00 hodin                                 
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Zapsal: Josef Venhoda                                                  Ověřovatel zápisu: Vladimír Homolka               

 
 
 
 
 
     
 
 

Příští schůze myslivecké rady OMS se uskuteční              
dne  7.5. 2015  v 16:00 hodin  na Bažantnici 
                                        
                                                    


