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Okresní myslivecký spolek ČMMJ Třebíč 

 
Zápis č. 3/2015   

 
 

ze schůze okresní myslivecké rady OMS Třebíč, která se uskutečnila dne 19.6.2015 na 
sekretariátu OMS v Třebíči.  Zasedání Myslivecké rady OMS ČMMJ zahájil předseda OMS 
Vladimír Homolka, který přivítal přítomné členy a 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 Tuza, Josef Venhoda. 
 
Hosté: 
 
Dozorčí rada:  Jaroslav Krouchal. 
 
Za státní správu:   Ing. Jaroslav Kotrba 
 
 
Průběh jednání: 
 

A. Kontrola zápisu z posledního zasedání OMR ČMMJ. 
 

B. Zprávy k projednání 
1. Návrh nákladů na kynologické zkoušky. 
2. Návrh předsedů komisí na členy komisí OMS. 
3. Informace ze Sboru zástupců ČMMJ. 
4. Předávací protokoly funkcí z komisí OMS. 
5. Návrh kandidátů do Myslivecké rady a Dozorčí rady ČMMJ.  

    
C. Různé 

1. Informace z ČMMJ. 
2. Dopis Josefa Vlka k jeho rehabilitaci. 
3. Přednáška na aktivu mysliveckých hospodářů. 
4. Kontrola Bažantnice. 
5. Návrhy výhod pro členy OMS ČMMJ Třebíč. 
6. Návrh Plánu činnosti OMR OMS ČMMJ Třebíč na r. 2015 až 2020. 

 
 
     OMR ČMMJ schválila: 
          

a) Vyplácení příspěvku (návrh ekonomické komise OMS, která na svém zasedání 
21.5.2015 projednala a hlasy všech přítomných členů schválila rozložení 
příspěvků) na rok 2015 - 2016 na kynologické zkoušky uživatelům honiteb, kteří 
zabezpečují zkoušky psů). Předpokládaný náklad na příspěvek z rozpočtu OMS 
bude cca 16.500,- Kč na rok. Rozložení příspěvku na jednotlivé zkoušky je 
uvedeno v tabulce: 
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Zkoušky 
Počet zkoušek za 

rok 
Na okrese Třebíč 

Příspěvek pro sdružení nebo 
uživateli honitby v Kč 

Příspěvek na rok 
2015 OMS Třebíč  

v Kč 
ZV 2 1.000,- 2.000,- 
PZ 3 1.500,- 4.500,- 

ZVP 1 1.000,- 1.000,- 
BZ 3 1.500,- 4.500,- 

LZ Ohař 0 2.000,- 0 
LZ OP 1 1.500,- 1.500,- 

VZ 1 3.000,- 3.000,- 

Norování  
Bez dotace – lišky dodá 

OMS 
0 

 
b) Návrh členů myslivecké, střelecké a kynologické komise OMS, kterým bude 

předán pověřovací dekret. 
c) Na aktivu mysliveckých hospodářů přednese Ing. Markéta Kalábová přednášku na 

téma Kraniometrické vyhodnocení čelisti černé zvěře k vědeckým účelům pro Kraj 
Vysočina. Místopředseda OMS a předseda OPK OMS připraví přednášku na téma 
Škody zvěře na zemědělských pozemcích, jejich předcházení a postup při řešení 
těchto škod uživateli honiteb. 

d) Projednala Seznam výhod, které poskytuje ČMMJ prostřednictvím OMS ČMMJ 
Třebíč a po schválení požádala o jeho zveřejnění. 

e) Plán činnosti OMR OMS ČMMJ Třebíč na rok 2015 až 2020. 
f) Dopis pro senátora a poslance za okres Třebíč se stanoviskem k připravované 

novele zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. 
g) Pověřila odpovědí na dopis k rehabilitaci pana Josefa Vlka bytem Okříšky, 

předsedu organizačně právní komise Mgr. Tuzi s tím, že záležitost  byla  ukončena  
na jednání 6.8.2014 za přítomnosti předsedy DR ČMMJ, člena MR ČMMJ, 
předsedy OMS Třebíč a přítomného Josefa Vlka, kde se všichni přítomní shodli, že 
se celou kauzou Josefa Vlka nebudou již zabývat a považují ji za ukončenou a také 
promlčenou. Pro: 8 Zdržel se 1. 

h) Všichni členové OMR nesouhlasí s připravovanou cyklostezkou okolo Bažantnice 
na pozemcích OMS Třebíč. Rada pověřila pana Ing. Skoumala, aby o této věci 
informoval projektanta a město Třebíč. V dopise doplní krátké zdůvodnění, 
zejména jiné záměry OMS jako majitele pozemku, možnost vzniku úrazu při 
provozu cyklostezky apod. 

 
 
 OMR ČMMJ pověřila: 
 

a) Předsedy komisí OMS, aby zaslali návrhy do připravovaného Dotazníku uživatelům 
honiteb, a to do příští OMR, protože je nutné tento dotazník předat na aktivu 
mysliveckých hospodářů. 

b) Předsedu OPK OMS, aby do příštího zasedání rady zpracoval podklady pro zápis 
OMS Třebíč do veřejného rejstříku. 

c) Předsedy všech komisí OMS, aby si zpracovali svoje požadavky na pomůcky, které 
potřebují ke své činnosti a budou použity v žádosti o dotace z ČMMJ. 

d) Jednatele, aby doplnil seznam požadavků o nároky kanceláře OMS Třebíč.  
e) Jednatel a předsedu DR, aby do příštího zasedání rady předali členům rady stávající 

náplň práce jednatele. Jednatel v témže termínu navrhne činnosti, které by bylo 
vhodné pomocí nějakých (např. organizačních) opatření eliminovat. 
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f) Předsedu střelecké komise, aby zpracoval kalkulaci střeleckých položek při střelbě na 
střelnici na Bažantnici. 

g) Předsedu kynologické komise, aby průběžně kalkuloval příjmy a výdaje jednotlivých 
kynologických akcí s tím, že nebudou uvažovány jenom příjmy a výdaje za OMS (dle 
doposud používaného formuláře pro interní potřeby OMS), ale budou odhadovány 
také příjmy a výdaje pořadatelů, kteří se mohou ucházet o příspěvek na pořádání 
kynologických zkoušek (viz bod vyplácení příspěvků na kynologické zkoušky). 
Současně byl předseda kynologické komise požádán, aby v případě zájmu o pořádání 
mezinárodních zkoušek připravil jednoduchý popis akce s uvedením plánovaného 
harmonogramu jeho přípravy, termínů povinných hlášení, předpokládaným 
rozpočtem, personálními potřebami apod.    

h) Předsedu ekonomické komise OMS, aby zaslal dopis s dotazem na ČMMJ a 
pojišťovnu Halali a.s. k pojištění loveckých psů při nahaňkách a norování pro členy 
ČMMJ. 

i) Předsedu OMS, aby seznámil dne 24.6.2015 v Jihlavě Krajskou koordinační 
mysliveckou radu OMS kraje Vysočina s našim stanoviskem k pojištěné psů               
u pojišťovny  Halali a.s. 

j) Předsedu ekonomické komise OMS, aby se stanoviskem OMR k připravované 
cyklostezce, seznámil dopisem společnost VIA ALTA a.s.  do 30.6.2015. 

k) Předsedu myslivecké komise OMS, aby prověřil výše nákladů na zhotovení nových 
stojanů na chovatelskou přehlídku pro dotace z ČMMJ. 

l) OMS rada vzala na vědomí zprávu předsedy ekonomické komise Ing. Skoumala, o 
neexistenci smluv na zemědělské pozemky, které jsou ve vlastnictví OMS Třebíč. 
Členové rady do příštího jednání připraví vlastní návrhy na další využívání těchto 
pozemků. Jednatel zjistí, jaké objemy splaškové OV jsou z areálu Bažantnice 
odváženy (měsíčně, ročně).  

 
 
OMR ČMMJ uložila: 
 

a) Předsedovi OPK OMS, aby seznámil pana Josefa Vlka se stanoviskem OMR k jeho 
požadavku na rehabilitaci. 

b)   Jednateli OMS, aby zabezpečil do konání příští MR namontování zábradlí na 
schodišti kulturního zařízení Bažantnice. 
 

             
 OMR ČMMJ vzala na vědomí: 
 

a) Informace z ČMMJ z Prahy. 
b) Předseda střelecké komise OMS zhodnotil Okresní přebor ve střelbě a I. výcvik 

adeptů. 
c) Předseda kulturně propagační komise OMS podal informace ze zasedání komise, 

kladně zhodnotil Svatohubertskou mši v bazilice Sv. Prokopa. 
d) Předseda kynologické komise OMS zhodnotil kynologické akce OMS. 
e) Předseda ekonomické komise podal informace ze zasedání ekonomické komise 

OMS. 
f) Předseda OMS navrhl do Myslivecké rady ČMMJ Ing. Tomáše Sedláčka a 

Ing. Antonína Měrku do  Dozorčí  rady  ČMMJ Jaroslava Krouchala, kteří  návrh         
do MR ČMMJ a DR ČMMJ odmítli z důvodu pracovního zaneprázdnění 
v zaměstnání. 

g) Předseda DR předal předávací protokol funkcí pro předsedu OMS, předsedu KPK, 
předsedu EK a předsedovi KK, kteří si domluví předání funkcí na sekretariátu OMS. 
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h) Informace ze zasedání Sboru zástupců ČMMJ ve Žďáru nad Sázavou podal předseda 
OMS. 

i) Jednatel OMS informoval  OMR o  schválení  Stanov ČMMJ dne 6.6.2015 na Sboru 
zástupců ČMMJ. OMSy podávají návrhy na zápis do veřejného rejstříku samostatně, 
a to prostřednictvím inteligentního formuláře na stránkách  www.justice.cz. Je třeba 
dát do souladu název a místo sídla spolku, osoby a orgány zastupující spolek.  

j) ČMMJ zaslala nové podmínky pro dotační tituly na Mze ČR pro rok 2016. Pokud se 
chceme připojit musíme dodat do 31.7.2015 - popis akce, rozpočet na akci, datum a 
místo konání akce. 

k) Kurs pro  vedoucí  mysliveckých kroužků proběhne od 17.8.2015  na SLŠ Hranice. 
l) Požadavek zpracovat do 30.6.2015 prezentaci/brožuru/info o činnosti našeho OMS 

Třebíč, která bude pojatá jako prezentace našeho OMS Třebíč na volebním Sboru 
zástupců ČMMJ. 

m) Předseda DR seznámil OMR s dopisem Josefa Vlka – tj. s žádostí o jeho rehabilitaci. 
Předseda DR seznámil přítomné s celou kauzou pana Josefa Vlka, kterou řešila          
za poslední  roky DR. Seznámil OMS se zápisem ze dne 6.8.2014, který by sepsán na 
sekretariátu OMS za přítomnosti předsedy DR ČMMJ, člena MR ČMMJ,  předsedy  
OMS a přítomného Josefa Vlka, kde je rozhodnuto, že kauzou  Josefa Vlka se již 
nikdo nebude zabývat. 

n) Jednatel OMS informoval o připravované cyklostezce v délce 3,5 km na pozemcích 
OMS Třebíč. 

o) Do 18.9.2015 musíme zaslat  na ČMKJ do Prahy požadavky na zadávání titulů  
čekatelství CACT a  Res. CACT na kynologické akce pro rok 2016 na okrese Třebíč. 

p) Předseda OPK předložil návrh, že by mohl zajistit odborníka, který by honitbám za 
úplatu pomohl zapsat údaje honitby do veřejného rejstříku přes PC. 

q) Kontrola Bažantnice se uskuteční 21.8. 2015. 
r) Předseda OMS provedl zhodnocení aktivu mysliveckých hospodářů. 

 
 
 
Zapsal: Josef Venhoda                                   Ověřovatel zápisu: Vladimír Homolka 
 

 
 
      

Příští myslivecká rada na Bažantnici se uskuteční dne 21.8. 2015 v 16.00 hodin 
 
         

 
 
     
 

 
                                        
                                                    


