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Okresní myslivecký spolek ČMMJ Třebíč 

 
Zápis č. 5/2015   

 
 

ze schůze okresní myslivecké rady OMS Třebíč, která se uskutečnila dne 23.10.2015 na 
sekretariátu OMS  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, Josef Venhoda. 
Za státní správu: Ing. Jaroslav Kotrba 
Omluven:       předseda DR Jaroslav Krouchal 
Neomluven:   Mgr. Jiří Tůza                  
 
 

A. Kontrola zápisu z posledního zasedání OMR ČMMJ. 
 

B. Zprávy k projednání 
1. Informace ze Sboru zástupců ČMMJ v Benešově. 
2. Příprava Plánu činnosti OMS na rok 2016. 
3. Příprava hodnotící schůze komisí OMS na Bažantnici. 
4. Různé. 

    
C. Různé 

1. Rozpočet OMS na rok 2016. 
2. Zhodnocení výcviku adeptů ve střelbě brokové. 
3. Zhodnocení střeleckých závodů Memoriál Vladimíra Homolky. 
4. Zhodnocení všestranných zkoušek Memoriál Josefa Venhody. 
5. Návrh dotazníku pro honitby. 
6. Návrh přednášejících na kursu adeptů myslivosti v roce 2016. 

 
 
     OMR ČMMJ vzala na vědomí : 
          

a)  Informace předsedy OMS ze zasedání Sboru zástupců ČMMJ: 
- Návrhy do nové myslivecké rady, DR, předsedy komisí ČNMJ a 

na předsedy ČMMJ. 
- Zápis OMS do spolkového rejstříku přes ČMMJ. 
- Poboční spolek zastupuje ve všech záležitostech předseda OMS, 

a to samostatně. 
- Zplnomocnit jednatele OMS za přijetí člena ČMMJ za pozdní 

placení členství v ČMMJ. 
- Projednává se novele zákona o myslivosti, zástupci ČMMJ se 

zúčastnili jednání u kulatého stolu pořádané Mze 3 x s ostatními 
organizacemi. 

b) Jedenatel OMS informoval, že Plán činnosti OMS na r. 2016 je 
připraven. Dne 3.11.2015 obdrží předsedové komisí OMS  e-mailem 
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Plán činnost OMS k doplnění a ke schválení.  Následně bude předán 
do tiskárny. 

c) Předseda OMS seznámil s organizací hodnotící schůze komisí  dne 
27.11.2015 v 16.00 hodin na Bažantnici. Občerstvení bude  formou 
rautu - zajistí jednatel OMS. Předsedové komisí zajistí  účast členů 
komisí, hostů, sponzorů a rozhodčích okresu Třebíč. Předsedové 
komisí OMS ve svém krátkém vystoupení zhodnotí činnost 
jednotlivých komisí za rok 2015. Řízením schůze byl pověřen 
předseda OMS. 

d) Předsedové komisí OMS mají připravený rozpočet na rok 2016, 
který předají předsedovi ekonomické komise OMS písemně            
do 5.11.2015. 

e) Předseda střelecké komise OMS zhodnotil zkoušky adeptů ve střelbě 
brokové. 

f)  Předseda střelecké komise OMS zhodnotil střelecké závody 
v parcuru, kde zkritizoval  nezájem členů střelecké komise OMS        
a přístup adeptů při brigádě při střeleckých závodech na Bažantnici. 

g) Předseda kynologické komise  kladně zhodnotil všestranné zkoušky 
v honitbě  MS Studenec. 

h) Místopředseda OMS předložil písemný návrh Dotazníku pro 
uživatelé honiteb, který byl během jednání doplněn a bude 
v konečné verzi zaslán e-mailem předsedům komisí  do 3.11.2015 ke 
konečnému schválení. Uživatelé honiteb  by měly Dotazník vrátit na 
sekretariát OMS do konce r. 2015. 

i) Předseda kulturně propagační komise OMS předložil nový návrh 
webových stránek OMS Třebíč, který zpracovává nový IT 
pracovník. Seznámil s návrhem přednášejících na kursu adeptů a 
MH  na r. 2016 a s návrhem organizace reprezentačního plesu OMS.    

j) Předseda OMS seznámil OMR, že společně s jednatelem OMS 
domluvili  dne 2.11.2015 jednání s firmou Agro 2000, která využívá 
pozemky OMS na Bažantnici. O výsledku jednání bude OMR 
informována dne  3.12.2015. 

k) Předseda kulturně propagační komise OMS seznámil OMR, 
s novými formuláři Přihlášky do kursu uchazečů o první lovecký 
lístek-zkoušky z myslivosti a Základní informace  pro adepta 
myslivosti OMS Třebíč. Dále informoval, že připraví plán přípravy 
adeptů kursu myslivosti  v roce 2016 a předloží jej na příští 
myslivecké radě ke schválení. Za tímto účelem vyzval předsedu 
kynologické komise a  střelecké komise, aby mu dodali požadavky 
na počet adeptů k zabezpečení jednotlivých akcí svých komisí. 

l) Předseda ekonomické komise OMS seznámil OMR s kontrolou 
dokladů, kde zjistil špatně vyplněné cestovní doklady - nejsou 
podpisy předsedů při vyúčtování akcí. S jednatelem OMS se setká 
30.10.2015, kdy projdou společně účtování. 

m) Předseda myslivecké komise OMS informoval, že 9.11.2015 
proběhne sběr čelistí od uživatelů honiteb  z dotací kraje Vysočina.  

n) Předseda  OMS seznámil s přípravou  myslivecké rady OMS, která 
se  uskuteční 3.12.2015 v 13.00 hodin na Bažantnici 

o) Jednatel OMS informoval, jak probíhají jednaní s MS, které 
provádějí zápis uživatelů honiteb  na Krajský soud prostřednictvím 
paní Kotrbové. 

p) Místopředseda OMS informoval o jednání s  lesním správcem LČR 
Třebíč týkající se podpory akcí OMS, práce s mládeží. 
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q) Předseda OMS předložil předpokládané investiční akce  OMS 
Třebíč na rok 2016: 
 Zprovoznění záchodů v suterénu  Bažantnice. 
 Zajištění  osvětlení zasedací místnosti v  II. patře budovy 

Bažantnice. 
 Dřevěné opláštění střelecké věže  na střelnici na Bažatnici. 

 
 

         OMR ČMMJ schválila: 

 
a) Ocenit na hodnotící schůzi komisí OMS Mgr. Oldřicha Blechu, 

Josefa Janského, Jaroslava Košťála a Josefa Macháta čestnou 
plaketou OMS. 

b)  Delegáta na volební Sbor zástupců tj. předsedu OMS,  
náhradníkem byl schválen místopředsedseda OMS. 

c) Návrh na volby na předsedy ČMMJ Ing. Jiří Janota, 
místopředsedy: Ing. Josef Orlovský, JUDr. Petr Vacek,  předseda 
MK Radovan Mančík, předseda EK Ing.  Vladimír Zelina,  
předseda KK  Josef Novák, předseda SK Ing. Antonín Čech,  
předseda KPK  Ing.. Václav Vomáčka, předseda OP  JUDr. Petr 
Valenta,  předseda Ekol.  Ing. Petr Marada, předseda KPZ Ing. 
Roman Urbanec,  do DR Roman Vácha a do  MR Ing. Jiří 
Kasina, Jan Votava, RNDr. Jiří Zbořil a Ing. Josef Vlášek.  

d) Tiskopis na prohlášení statutárních zástupců OMR a DR, které je 
třeba ověřit. Tento tiskopis bude přílohou k zapsání OMS            
do Spolkového rejstříku a bude zaslán na ČMMJ. 

e) Zplnomocnění jednatele OMS za přijetí člena ČMMJ za pozdní 
placení členství v ČMMJ. 

f) Návrh  Dotazníku  pro uživatelé honiteb. 
g) Návrh na přednášející na kursy adeptů a MH  v roce 2016. 
h) Návrhy nových formulářů - Přihláška do přípravného kursu 

uchazeče o první lovecký lístek – zkoušky z myslivosti a 
Základní informace pro adepta myslivosti OMS Třebíč na r. 
2016. 

i) Program Myslivecké rady OMS 3.12.2015 a program hodnotící 
schůze komisí OMS  27.11. 2015 na Bažantnici. 
 
 

OMR ČMMJ  uložila: 
 

a)  Předsedovi ekonomické komise: 
 Zpracovat do 3.12.2015 návrh rozpočtu  OMS na r. 2016 
 Zpracovat vzorové cestovní doklady pro OMS do 

3.12.2015. 
 Průběžně po ukončení měsíce provádět kontrolu 

příjmových a výdajových  dokladů – úkol trvalý. 
 

b)  Místopředsedovi  OMS: 
 Připravit pozvánku na mysliveckou radu 3.12.2015 na 

16.00 hodin pro starosty městkých úřadů a pracovníky 
státní správy a to 16.11.2015. 
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c)  Jednateli OMS: 
 Zajistit vnitřní předpisy ČMMJ  a to  do 30.11.2015 

                                       
d)   Předsedům DR, MK a Střelecké komise OMS: 

 Provést kontrolu kulturního domu Bažantnice a jeho 
okolí  dne 3.12.2015. 
 

 
 
Zapsal: Josef  Venhoda                                                   Ověřovatel zápisu: Vladimír Homolka 
 
 
Příští myslivecká rada se uskuteční dne 3.12. 2015 ve 13:00 hodin na Bažantnici 
 

 
                                        
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
     
 

                                        
                                                    


