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Okresní myslivecký spolek ČMMJ Třebíč 

 
Zápis č. 2/2015   

 
ze schůze okresní myslivecké rady OMS Třebíč, která se uskutečnila 07.05.2015 v kulturním 
zařízení OMS na Bažantnici. Zasedání Myslivecké rady OMS ČMMJ zahájil předseda OMS 
V. Homolka, který přivítal přítomné členy. Dále konstatoval, že OMR je usnášeníschopná. 
 
 
Přítomni: Vladimír Homolka, Ing. Tomáš Sedláček, Jiří Jurka, Josef Joura, Zdeněk Veleba, 
Ing. Antonín Měrka, Ing. Zdeněk Skoumal, Mgr. Jiří Tůza, Josef Venhoda, Jaroslav Krouchal. 
 
 

A. Kontrola zápisu z posledního zasedání OMR ČMMJ. 
 

B. Zprávy k projednání 
1. Informace z jednání s poslancem ČR na Bažantnici. 
2. Příprava aktivu mysliveckých hospodářů na Bažantnici. 
3. Příprava kynologických akcí. 
4. Příprava střeleckých akcí a výcviku adeptů. 
5. Návrh Plánu činnosti OMR na II. pololetí roku 2015.  

    
C. Různé 

1. Informace z auditu na ČMMJ v Praze. 
2. Informace k dotacím z ČMMJ na OMS. 
3. Protokol o předání funkcí. 
4. Chovatelská přehlídka trofejí na Bažantnici. 
5. Příprava Svatohubertské mše v Bazilice Sv. Prokopa. 
 

 
OMR ČMMJ schválila: 
          

a) Dopis se stanoviskem OMR k novelizaci zákona o Myslivosti pro poslance 
a senátora, kteří jsou zvoleni za okres Třebíč.   

b) Program aktivu mysliveckých hospodářů i s odbornými přednáškami k myslivosti. 
c) Připravované kynologické zkoušky dle Plánu činnosti OMS. Před jednotlivými 

zkouškami bude možné provést nácvik v uznané honitbě, kde budou zkoušky 
prováděny po domluvě se statutárním zástupcem honitby. 

d) Každý člen komise OMS po schválení v OMR obdrží schvalovací dekret, o svém 
schválení pro práci v komisi OMS ČMMJ Třebíči. 

e) OMR schválila navržené členy ekonomické komise OMS a kulturně propagační 
komise OMS ČMMJ Třebíč. 

f) Zájezd  na  mysliveckou výstavu Natura Viva 2015 dne 21.05.2015 do Lysé nad 
Labem v případě, že bude dostatek zájemců z členů ČMMJ a bude zájezd 
ekonomický. 

g) Provádět kontrolu kulturního domu OMS na Bažantnici a jejího okolí jednou za 
1/2 roku. O provedené kontrole je třeba udělat zápis. 

h) Vyjednat lepší podmínky za platbu volání mobilem do konce června 2015 a uzavřít 
novou výhodnou smlouvu s novým operátorem. 

i) Plán činnosti OMR na II. pololetí roku 2015. 
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OMR ČMMJ pověřila: 
 

a) Předsedu kynologické komise OMS Z. Velebu, aby předložil do 15.05.2015 rozbor 
nákladů na jednotlivé zkoušky pro jednání ekonomické komise OMS. 

b) Zbývající předsedy komisí OMS, kteří doposud nepředložili návrh členů komisí 
OMS, aby tak učinili do příštího zasedání OMR. 

c) Jednatele OMS, aby do týdne po zasedání OMR zaslal zápis OMR členům OMR. 
d) Jednatele OMS, aby provedl inventuru členské základny ČMMJ v jednotlivých 

uznaných honitbách. Poslat statutárnímu zástupci honitby seznam členů ČMMJ, 
který na zaslaném tiskopise provede úpravu úbytku a přírůstku členů ČMMJ 
a pošle jej zpět na OMS k doplnění. 

e) Předsedu DR J. Krouchala, aby zajistil do příštího zasedání OMR předávací 
protokol funkcí nových členů OMR. 

 
 
OMR ČMMJ uložila: 

 
a) Předsedovi střelecké komise OMS J. Jourovi, aby zpracoval do 19.06.2015 nově 

upravený Provozní řád střelnice OMS.  
b) Předsedovi organizační a právní komise OMS Mgr. J. Tůzovi, aby zpracoval 

dotazník pro uznané honitby k práci a činnosti OMS, a to do 19.06.2015. 
c) Předsedům komisí OMS, aby zpracovali Plán činnosti komisí OMS na r. 2015 

a uložili je na sekretariátu ve svém pořadači komise i s knihou zápisů komise. 
d) Předsedovi kulturně propagační OMS Ing. A. Měrkovi, aby se spojil s IT 

specialistou v Brně k projednání úpravy naších nových webových stránek OMS 
Třebíč. 

 
 
OMR ČMMJ vzala na vědomí: 
 

a) Informace z auditu na ČMMJ v Praze. 
b) Předseda střelecké komise OMS J. Joura informoval OMR, že výcvik adeptů 

a Okresní přebor ve střelbě je připraven. 
c) Předseda kulturně propagační komise OMS Ing. A. Měrka seznámil s přípravou 

na Svatohubertskou mši v Bazilice Sv. Prokopa v Třebíči. 
d) Byla vyjednána v České spořitelně sleva na dva roky za vedení účtu. 
e) Jednatel OMS seznámil OMR s rozpisem plateb členských příspěvků k 05.05.2015. 

Stav členské základny činí 1336 členů ČMMJ. 
f) Předseda organizační a právní komise OMS Mgr. J. Tůza  předložil OMR adresu 

na IT specialistu z Mendelovy university v Brně, který by byl ochoten upravit naše 
webové stránky. 

g) Zajistit možnosti na školách okresu Třebíč, kde by měli zájem na vedení kroužku 
či přednášky k myslivosti a to do 01.09.2015.  

h) Tiskopis s možnostmi dotací z ČMMJ na chovatelské přehlídky a práce s mládeží 
na r. 2015 bude naším OMS využit a zpracován. 

i) Dále OMR vzalo na vědomí podané informace jednotlivých členů OMR. 
 
 
Zapsal: Josef Venhoda                                   Ověřovatel zápisu: Vladimír Homolka 
 

      
Příští myslivecká rada na OMS v Třebíči dne 19.06.2015 v 16:00 hod. 


