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Českomoravská myslivecká jednota, z. s. - 
 Okresní myslivecký spolek Třebíč 

 
Zápis č. 6/2016   

 
 

ze schůze okresní myslivecké rady OMS Třebíč, která se uskutečnila dne 3.12.2015 na 
Bažantnici. Zasedání Myslivecké rady OMS Třebíč (dále jen MR nebo rada) zahájil předseda 
OMS Třebíč (dále jen OMS) Vladimír Homolka, který přivítal přítomné členy a konstatoval, 
že MR je usnášeníschopná. 
 
 
Přítomni:    Vladimír Homolka, Ing. Tomáš Sedláček, Jiří Jurka, Josef Joura, Zdeněk Veleba,  
          Ing. Antonín Měrka, Ing. Zdeněk Skoumal, Josef Venhoda. 
Omluven:     Jaroslav Krouchal 
Neomluven:  Mgr. Jiří Tuza 
Za státní správu:  Ing. Karel Orth, Ing. Jaroslav Kotrba, MVDr. Pavel Heřman 
 
 

A. Kontrola zápisu z posledního zasedání MR OMS Třebíč. 
 

B. Zprávy k projednání 
1. Informace z volebního Sboru zástupců ČMMJ v Praze. 
2. Návrh rozpočtu OMS na rok 2016. 
3. Schválení inventarizační komise OMS. 
4. Návrh Plánu práce MR na I. pololetí roku 2016. 
5. Zhodnocení činnosti jednotlivých komisí OMS za r. 2015. 
6. Různé. 
7. Vyhodnocení dohod o vzájemné spolupráci se státní správou. 

 
    

C. Různé 
1. Smlouva s Krajským úřadem Vysočina na výkup čelistí selat černé zvěře. 
2. Pachtovní smlouva se statkem Dubinka s.r.o. 
3. Kontrola kulturního domu na Bažantnici členy MR. 

 
 
 MR OMS Třebíč vzala na vědomí: 
          
a) Informace předsedy OMS z volebního Sboru zástupců ČMMJ v Praze, kterého se 

zúčastnil jako delegát za OMS Třebíč. Seznámil s novými členy nové Myslivecké rady 
ČMMJ a Dozorčí rady ČMMJ. Předložil návrh usnesení Sboru zástupců ČMMJ. Dále 
podal informace z jednání krajské koordinační myslivecké rady Kraje Vysočina, která 
se uskutečnila před volebním Sborem zástupců ČMMJ v Jihlavě. 
 

b) Předseda OMS kladně zhodnotil hodnotící schůzi všech komisí OMS, která se 
uskutečnila 27.11.2015 na Bažantnici. 
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c) Předseda OMS informoval MR, že jednal s několika firmami na zajištění osvětlení 
zasedací místnosti v II. patře budovy na Bažantnici. 
 

d) Jednatel OMS informoval, že na sekretariátu OMS je složka s vnitřními předpisy 
ČMMJ a že všichni členové MR ji mají k dispozici k nahlédnutí. 
 

e) Předseda ekonomické komise OMS předložil návrh rozpočtu OMS na rok 2016 
s rozborem hospodaření jednotlivých komisí a sekretariátu OMS na rok 2016. 
 

f) Předseda OMS předložil návrh inventarizační komise OMS ve složení Jaroslav 
Krouchal, Eduard Janoušek, Ing. Zdeněk Skoumal, Josef Jánský a Josef Venhoda. 
Inventarizace majetku OMS za rok 2015 bude provedena do konce ledna 2016. 
 

g) Jednatel OMS předložil MR návrh Plánu práce OMR na I. pololetí roku 2016. Po 
schválení navrhované změny byl plán jednomyslně přijat. 
 

h) Předseda OMS zhodnotil činnost jednotlivých komisí OMS od dubna 2015 do konce 
roku 2015. Poděkoval předsedům komisí OMS za jejich práci pro myslivost. 
 

i) Předseda OMS seznámil  MR, že jednal s jednatelem OMS na Statku Dubinka s.r.o. 
v Třebíči. Jednání se týkalo pozemku, který vlastní OMS Třebíč v k. ú. Podklášteří o 
výměře 2.6292 ha. Byla dohodnuta Pachtovní smlouva na dobu neurčitou 
s účinostíúčinností od 1.1.2016, kde pachtovné činí 1.500,- Kč/za hektar. Pachtovné 
bude uhrazeno ročně v naturální formě. 
 

j) Místopředseda OMS a předseda ekonomické komise OMS se ohradili, že tato smlouva 
měla být projednána v ekonomické komisi a organizačně-právní komisi OMS a 
schválena MR. Předseda OMS přislíbil, že se osobně zúčastní jednání komise a 
smlouvu vysvětlí členům ekonomické komise OMS. 
 

k) Předseda OMS seznámil Mysliveckou radu, že  podepsal smlouvu  s Krajem Vysočina 
na výkup čelistí selat černé zvěře za období od 1.11.2015 do  31.10.2016 dle schválené 
metodiky. 
 

l) Předseda myslivecké komise OMS informoval, že nora na Bažantnici, je na pozemcích 
LČR, není k dispozici doklad o kolaudaci a musí se dát do souladu se všemi právními 
předpisy a majetkově mezi OMS a LČR. 
 

m) Místopředseda OMS předložil MR plán práce s mládeží na rok 2016. 
 

n) Pověření členové MR provedli kontrolu kulturního domu na Bažantnici a jejího okolí.  
O kontrole bude proveden o zápis. Zápis zhotoví a předloží na sekretariát OMS 
předseda kulturně-propagační komise do 23.12.2015. 
 

o) Předseda OMS zhodnotil za účasti státní správy a samosprávy regionu Třebíč kladně 
sepsanou Dohodu o spolupráci mezi městy Třebíč, Náměšť nad Oslavou a Moravské 
Budějovice a OMS Třebíč. K tomuto bodu se rozvinula diskuze všech pozvaných stran. 
Všichni přítomní zástupci státní správy a samosprávy se shodli, že smlouvy (uzavřené 
na dobu neurčitou) se nebudou měnit a spolupráce bude pokračovat.. 
 

p) Předseda OMS předložil návrh na vyplácení ročních odměn pro členy MR a požádal 
o vyjádření každého člena rady. 
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MR OMS Třebíč schválila: 

 
a) Úpravy a návrh rozpočtu OMS na rok 2016. 

        
b) Návrh složení inventarizační komise OMS.  

 
c) Návrh Plánu práce OMR na I. pololetí roku 2016 

 
d)  Plán vzdělávání pro děti na rok 2016. 

 
 
 

MR OMS Třebíč uložila: 
                                 

a) Místopředsedovi OMS, aby vešel v jednání se správcem LČR, jak právně vyřešit 
situaci ohledně umělé nory v k. ú. Podklášteří na Bažantnici na OMS Třebíč.      
           

b) Jednateli OMS a předsedovi kynologické komise OMS, aby poslali omluvný 
dopis Ing. Váchovi ke zkouškám BZH.  Termín: do 13.12.2015. 
                                              

c) Předsedovi kulturně-propagační komise zpracovat zápis o kontrole kulturního 
zařízení OMS – Bažantnice. Termín: do 23.12.2015. 

 
d) Jednateli OMS, aby připravil podklady pro odměny členů MR za rok 2015.                        

Termín:  do 5.2.2016.    
  

e) Inventarizační komisi OMS, aby provedla inventarizaci majetku OMS za rok 
2015. Termín do  31.1.2016.    

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Josef  Venhoda                                                   Ověřovatel zápisu: Vladimír Homolka 
 
 
 
 

Příští myslivecká rada se uskuteční na sekretariátu OMS 
v Třebíči 5.2.2016 v 16:00 hodin. 

 
                                        

 
                                        
                                                    


