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

 
Zápis č. 7/2016   

 
 

ze schůze Okresní myslivecké rady OMS Třebíč, která se uskutečnila dne 5.2.2016                 
na sekretariátu OMS Třebíč. Zasedání Myslivecké rady (dále jen MR nebo rada) OMS Třebíč 
(dále jen OMS) zahájil předseda 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 Ph.D., Josef Venhoda, Mgr. Jiří Tuza, 
                     Jaroslav Krouchal 
         
Za státní správu:   Ing. Jaroslav Kotrba 
 
 
 

A. Kontrola úkolů z posledního zasedání MR OMS. 
 

B. Zprávy k projednání 
1. Návrhy na myslivecké vyznamenání z komisí OMS. 
2. Výsledek hospodaření OMS za rok 2015. 
3. Příprava chovatelských přehlídek trofejí za rok 2015. 

 
    

C. Různé 
1. Příprava okresního kola ZST na Bažantnici. 
2. Návrh odměn pro MR OMS za rok 2015. 
3. Informace z jednání s LČR k noře na Bažantnici. 
4. Seznámení se zápisem z kontroly na Bažantnici. 
5. Zpráva inventarizační komise za rok 2015. 

 
 
 
 MR  OMS vzala na vědomí: 
          

 
a) Předseda OMS předložil členům MR zpracovaný zpravodaj 

s jubilanty OMS Třebíč. Předsedové ocení jubilanty, kteří pracují 
v komisích OMS vyznamenáním III. stupně nebo věrnostní medailí 
ČMMJ. 

 
b) Předseda ekonomické komise OMS zhodnotil ekonomiku OMS za 

rok 2015. Seznámil s výsledkem hospodaření a stavem členské 
základny OMS a informoval členy rady o novele zákona o účetnictví 
(zákon č. 221/2015 Sb.), která bude mít dopad i na spolky. Do příští 
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myslivecké rady zjistí, zda bude povinnost zpracovávat účetní 
závěrku. 

 
c) Předseda myslivecké komise OMS informoval o  přípravě 

chovatelských přehlídek trofejí za rok 2015.  Informoval, že budou 
vytvořené hodnotitelské komise OMS pro jednotlivé regiony okresu 
Třebíč. Bylo konstatováno, že v minulosti bylo na okresním sněmu 
schváleno, že předložené trofeje budou provrtány. K tomuto způsobu 
označování však bude přistupováno individuálně – pokud si někdo 
nebude výslovně přát trofeje provrtat, bude jeho žádosti vyhověno 
a bude provedena náhradní identifikace trofeje. 

 
d) Místopředseda OMS předložil návrh programu a organizace ZST na 

Bažantnici, která by se konala 7.5.2016. Je přislíbena finanční 
a materiální pomoc od LČR z Třebíče. Bude třeba zajistit ukázku 
psů a střeleb na Bažantnici. Pozvánka na ZST i s plakátem bude 
poslána na uživatele honiteb. V příštím roce 2017 oslovíme o grant 
na okresní kolo  ZST  město Třebíč. 

 
 

e) Místopředseda OMS informoval o jednání s lesním správcem LČR 
v Třebíči k umístěné noře na Bažantnici. Z jednání byly navrženy 
dvě varianty a to buď prodej pozemků pod norou, nebo dlouhodobý 
pronájem.  

 
f) Předseda OMS seznámil MR se zápisem z kontroly na Bažantnici, 

kde byly zjištěny nedostatky, které je třeba odstranit. Některé 
zjištěné závady již nájemce odstranil – a to: (výměnu hasicích 
přístrojů, kontrolu tlakových nádob u UT, osvětlení zasedací 
místnosti v II. patře budovy). Další zjištěné závady budou postupně 
odstraněny a MR  bude informována. Předseda KPK požadoval, aby 
byly na příští jednání myslivecké rady předloženy revizní zprávy 
všech vyhrazených zařízení (oblast elektro, plynu, hasicích přístrojů 
a protipožárních zařízení), které by měly být uloženy na OMS. 

 
g) Předseda DR informoval, že inventarizace OMS za rok 2015 je 

zpracována, ale vyhradil si provést ještě odpis některých položek 
v drobném investičním majetku, který zbytečně zatěžuje majetek 
OMS. Informuje o tom příští mysliveckou radu. 

 
h) MR požádala předsedu ekonomické komise, aby znovu oslovil MR 

ČMMJ a pojišťovnu Halali k návratu pojištění psů při lovu v rámci 
členství v ČMMJ. 

 
i) Místopředseda OMS sdělil, že starosta města Náměště nad Oslavou 

vyjednal zakoupení laserové střelnice z dotací ČEZ pro město 
Náměšť nad Oslavou. 

 
j) Předseda OMS požádal místopředsedu OMS, aby zpracoval dopis 

pro starosty Třebíče, Moravských Budějovic a Náměště nad Oslavou 
o možnost použití znaku města na plakátech k chovatelským 
přehlídkám za rok 2015. 
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k) Místopředseda OMS seznámil s připravovanou soutěží dětí „Mé 
toulky za zvěří“ - jedná se o soutěž v kresbě, která bude  ukončena 
k 30.4.2016. Vítězné kresby budou zaslány na ČMMJ do Prahy 
k vyhodnocení. 

 
l) Předseda ekonomické komise OMS předložil dvě nabídky na 

kamerovou prohlídku a vyčištění zacpané kanalizace v suterénu na 
Bažantnici. 

 
m) Předseda kulturně propagační komise OMS předložil návrh 

praktické přípravy adeptů na r. 2016 a rozvrh kurzu mysliveckých 
hospodářů, který začíná 1.3.2016 na Bažantnici. 

 
n) Jednatel OMS seznámil s dopisem předsedy ČMMJ, který zaslal 

náměstkovi MZe ČR k připravované novele zákona o myslivosti. 
Dále informoval, že Provozní řád střelnice na Bažantnici byl předán 
na policii ČR.  Čeká se na zpracování situačního nákresu  střelnice 
od balistika. 

 
o) Jednatel a místopředseda informovali o počtu odevzdaných 

dotazníků od uživatelů honiteb. 
 
                                      
               
MR OMS schválila: 
 

a) Předseda OMS předložil návrh odměn pro členy MR OMS 
a předsedu DR za rok 2015. Rada schválila Odměny pro členy MR 
a předsedu DR za rok 2015 (pro 6 členů, zdrželi se 3 členové rady). 

 
b) Plán práce MR na I. pololetí roku 2016. 

 
c) Předseda ekonomické komise OMS předložil dvě nabídky na 

kamerovou prohlídku a vyčištění zacpané kanalizace v suterénu na 
Bažantnici. Rada jednomyslně odsouhlasila výhodnější nabídku na 
pročistění kanalizace v suterénu na Bažantnici firmou „Krtek“. 

 
d) Rada jednomyslně schválila konání soutěže Zlatá srnčí trofej  

dne 7. května na Bažantnici. 
 

e) Rada jednomyslně schválila Rozvrh hodin přípravného kurzu 
uchazečů o zkoušky mysliveckých hospodářů v roce 2016 
předložený předsedou KPK. 

 
f) Rada jednomyslně schválila Rozvrh praktické přípravy uchazečů 

o první lovecký lístek – adeptů 2016-2017 předložený předsedou 
KPK. 
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MR OMS uložila: 
                                 

a) Místopředsedovi OMS, aby přichystal žádosti o souhlas s použitím 
znaků měst na plakátech k chovatelské přehlídce trofejí v Třebíči 
a zaslal pozvánky na okresní přehlídku trofejí za rok 2015 na  
Krajský úřad  Kraje Vysočina, starostům měst a státní správě do 
15.4.2016.      

            
b) Jednateli OMS, aby prezentoval chovatelské přehlídky za rok 2015 

v časopisech Myslivost a Svět myslivosti do  29.2.2016. 
 

c) Předsedům jednotlivých komisí OMS, aby předložili návrhy na 
myslivecká vyznamenání pro členy svých komisí do 22.2.2016 na 
sekretariát OMS Třebíč. 

 
d) Předsedovi OPK, aby se zúčastnil slavnostního zahájení chovatelské 

přehlídky trofejí na zámku v Náměšti nad Oslavou dne 23.4.2016. 
 

e) Předsedovi MK a předsedovi DR, aby se zúčastnil zahájení 
chovatelské přehlídky trofejí za rok 2015 v zámeckých Konírnách 
v Moravských Budějovicích dne 22.4.2016.  

 
f) Předsedovi KK OMS, aby zajistil ukázku loveckých psů a jejich 

práce v rámci doprovodného programu soutěže  ZST. 
 
g) Předsedovi SK OMS, aby zajistil ukázku střeleckých disciplín na 

střelnici Bažantnice v rámci doprovodného programu soutěže  ZST. 
 

h) Místopředsedovi OMS, aby e-mailem informoval uživatele honiteb 
o prodloužení termínu pro odevzdání dotazníků, o soutěži ZST 
a žádosti o spoluorganizování zkoušek honičů. 

 
i) Místopředseda OMS, aby předložil přibližně kalkulované náklady na 

dvě varianty naložení s pozemkem pod umělou norou (tj. koupě 
pozemku nebo pachtovní smlouva) na příští jednání MR. 

 
j) Předsedovi a jednateli OMS dát do 15.09.2016 písemnou výpověď 

Statku Dubinka, s.r.o. z pachtovní smlouvy uzavřené dne 3.11.2015. 
 

 
 
 
Zapsal: Josef Venhoda    Ověřovatel zápisu: Vladimír Homolka 
 
 
Příští myslivecká rada se uskuteční dne 29.4.2016 na Bažantnici v 16:00 hodin. 
 
 
 

 
                                        

                                     


