
 1

 
Okresní myslivecký spolek ČMMJ Třebíč 

 
Zápis č. 4/2015   

 
 

ze schůze okresní myslivecké rady OMS Třebíč, která se uskutečnila dne 21.8.2015 na 
Bažantnici. 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, 
 Za DR:       Jaroslav Krouchal                   
 
 
 

A. Kontrola zápisu z posledního zasedání OMR ČMMJ. 
 
 

B. Zprávy k projednání 
1. Program aktivu mysliveckých hospodářů HS a MS. 
2. Návrh akcí jednotlivých komisí OMS na rok 2016, návrh rozpočtu 

jednotlivých komisí na rok 2016. 
3. Příprava střeleckých  závodů v parcuru na střelnici na Bažantnici. 
4. Příprava všestranných zkoušek ohařů a ostatních plemen v MS Studenec. 

 
    

C. Různé 
1. Ukončení Účastnické smlouvy s T- Mobilem k 29.10. 2015. 
2. Informace k pozemkům OMS na Bažantnici a  náklady na vyvážení septiku. 
3. Schválené Stanovy ČMMJ – ověřené hlavním spolkem ČMMJ. 
4. Dotazník  pro uživatele honiteb. 
5. Schválení výhod, které  poskytuje ČMMJ členům prostřednictvím OMS. 

 
 
 
     OMR ČMMJ schválila: 
          

a) Program aktivu mysliveckých hospodářů na Bažantnici, který se uskuteční 
dne 8.9.2015. Řízením aktivu byl pověřen předseda DR Jaroslav Krouchal. 

b) Částku na ceny pro účastníky Memoriálu Vladimíra Homolky ve střelbě 
brokové v parcuru ve výši 5.000,- Kč.  

c) Částku ve výši 5.000,- Kč pro  Memoriálu Josefa Venhody - všestranné 
zkoušky ohařů a ostatních plemen na ceny.  

d) Seznam výhod, které poskytuje ČMMJ prostřednictvím OMS členům OMS 
Třebíč. Seznam výhod bude předán na aktivu mysliveckých hospodářů při 
prezenci. 

e) Sepsat s firmou Agro 2000 s.r.o. a OMS ČMMJ Třebíč smlouvu o vzájemné 
spolupráci. 
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 OMR ČMMJ  vzala na vědomí : 
                                

a) Místopředseda OMS požádal předsedy jednotlivých komisí OMS, aby zaslali svoje 
návrhy do dotazníku e-mailem. Konečná verze dotazníku se bude schvalovat na příští 
OMR.   
 

b) Podklady a návod na zapsání do veřejného rejstříku zpracuje hlavní spolek ČMMJ, 
který nám vzor pošle.  Zatím poslal hlavní spolek ČMMJ ověřené Stanovy ČMMJ. 

 
c) Jednatel OMS informoval OMR, že byly poslány na ČMMJ  návrhy  na dotační  tituly  

z ČMMJ na rok 2016. 
 

d) Předseda ekonomické komise OMS seznámil OMR s odpovědí na jeho dopis               
pojišťovně Halali týkající se pojištění psů. ČMMJ zatím na jeho dopis týkající se také 
pojištění psů neodpověděla. 

 
e) Jednatel informoval mysliveckou radu, že nájemné za naše pozemky na Bažantnici pro 

firmu Agro 2000 s.r.o. by nepokrylo náklady na vyvážení septiku, které nám firma 
Agro 2000 s.r.o.  ročně zajišťuje. 

 
f) Předseda kulturně propagační komise OMS informoval, že nadále je  v kontaktu  s IT 

specialistou, který se zabývá úpravou  webových stránek. 
 

g) Stanovisko OMR  na dopis pana Josefa Vlka bylo zasláno doporučeně. 
 

h) Předseda OMS připomněl, že nejsou zkontrolovány a podepsány finanční doklady za 
měsíc od dubna 2015 do měsíce července 2015. Je již stanoveno,  že veškeré příjmové 
a výdajové doklady podepíše  předseda ekonomické komise OMS a po té provede 
kontrolu  a podepíše předseda DR a na závěr podepíše předseda  OMS. 

 
i) Předseda OMS vyzval předsedy komisí OMS, aby si zpracovali plán činnosti                

a rozpočet komisí na rok 2016 a předali je jednateli OMS do 30.9. 2015. 
 

j) Předseda střelecké komise OMS seznámil s přípravou střeleckých závodů, které           
se uskuteční 27.9. 2015 na Bažantnici. Dne 26. 9.2015 se uskuteční zkoušky adeptů  
ve střelbě brokové. 

 
k) Předseda kynologické komise OMS informoval OMR, že na  všestranné zkoušky         

do MS Studenec je přihlášeno 24 vůdců   psů. 
 

l) Předseda ekonomické komise OMS informoval, že je třeba zajistit vnitřní předpisy  
ČMMJ. 

 
m) Jednatel informoval OMR, že byly zakoupeny asfaltové terče v částce 13.880,- Kč       

do skladu na Bažantnici. 
 

n) Od  29.10.2015 přecházíme na novou Účastnickou smlouvu se společností Vodafone,  
číslo zůstává stejné, měsíční poplatek 349,- Kč. 

 
Zapsal:  Josef  Venhoda                                       Ověřovatel zápisu: Vladimír Homolka 
         
Příští myslivecká rada se uskuteční dne 23.10.2015 na sekretariátu OMS v Třebíči 
v 16.00 hodin. 
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