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

 
Zápis č. 2/2016   

 
 

ze schůze okresní myslivecké rady OMS Třebíč, která se uskutečnila dne 29.4.2016                 
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, Josef Venhoda, Mgr. Jiří Tuza 
                      
Omluven: Jaroslav Krouchal          
    
Za státní správu:   Ing. Jaroslav Kotrba 
 
 
 
 

A. Kontrola úkolů  z posledního zasedání OMR  
-  výpověď nájemní smlouvy se statkem Dubinka mezi OMS 

Třebíč - podat písemně do 15.9. 2016. 
-  předseda - ekonomické komise OMS byl pověřen, aby poslal na 

ČMMJ do Prahy žádost o obnovení skupinového pojištění  
loveckých  upotřebitelných psů. 

 
B. Zprávy k projednání 

1. Příprava aktivu mysliveckých hospodářů na Bažantnici. 
2. Příprava mysliveckých dnů na Bažantnici. 
3. Příprava kynologických akcí. 

 
    

C. Různé 
1. Informace z jednání k noře na Bažantnici s Ing. Ruskem. 
2. Informace k chovatelským přehlídkám v regionu Třebíč. 
3. Nové webové stránky -  OMS Třebíč. 
4. Nájemní smlouva  kulturního domu na Bažantnici. 
5. Vyhodnocení Dotazníků od uživatelů honiteb. 
6. Kontrola - předložených revizí nájemce z Bažantnice za r. 2016 
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 OMR vzala na vědomí: 
          

 
a) Předseda OMS předložil program Aktivu mysliveckých hospodářů. 

Řízením schůze byl pověřen předseda myslivecké komise OMS. Po 
skončení aktivu bude pro zájemce a účastníky kursu mysliveckých 
hospodářů provedena ukázka hodnocení trofejí zvěře dle CIC. 

 
b) Předseda OMS seznámil OMR s připravovanými mysliveckými dny 

na Bažantnici: 
 

- 6.5.2016 slavnostní zahájení chovatelské přehlídky ve 13.00 
hodin pro pozvané státní správy, LČR a OMR. 

- 7.5.2016 zahájení okresního kola soutěže ZST na Bažantnici. 
Místopředseda OMS seznámil s organizací a požadavky na 
zajištění této okresní soutěže ZST. 

- 8.5.2016 v 8.00 hodin  proběhne v bazilice Sv. Prokopa 
Svatohubertská mše. Předseda KPK seznámil s organizací této 
mše. 

- 8.5.2016  v 9.00 hodin bude zahájen Jarní svod loveckých psů 
na Bažantnici. O organizaci Jarního svodu podal informace 
předseda kynologické komise OMS. 

-  7.5.- 8.5.2016 bude přístupná pro veřejnost v prostorách 
Bažantnice Chovatelská přehlídka trofejí  ulovených v roce 
2015  v regionu Třebíč. 

. 
c) Předseda kynologické komise OMS seznámil s připravovanými 

kynologickými  akcemi kynologické komise OMS. 
 

d) Místopředseda OMS informoval OMR o jednání s vedoucím lesní 
správy LČR Ing. Ruskem k umístěné noře na pozemcích LČR na 
Bažantnici. Jsou - navržené dvě cenové varianty - prodej pozemků 
nebo dlouhodobý pronájem nory. Obě - varianty posoudí 
ekonomická komise OMS a předloží návrh do OMR. 

 
e) Předseda myslivecké komise OMS seznámil OMR s hodnocením 

trofejí mysliveckou komisí OMS dle jednotlivých oblastí státní 
správy. Doporučuje vytisknout jenom 20 výtisků katalogů výstavy  
trofejí za rok 2015 pro  pozvané na zahájení chovatelské přehlídky 
trofejí. Pro uživatele honiteb poslat e-mailem a zveřejnit na naších 
webových stránkách OMS.  Byly vyrobeny nové úsporné stojany na 
chovatelskou přehlídku - cena materiálu 10.899,- Kč bez práce 
předsedy komise OMS. 

 
f) Předseda KPK informoval, že již byly spuštěny nové webové 

stránky OMS www.omstrebic.cz, a nový e-mail: 
jednatel@omstrebic.cz  Cena za zpracování stránek IT specialistou 
stála 15.972,- Kč. V částce není zhodnocena práce předsedy KPK, 
který dodával - veškeré poklady. 

 
g) Předseda ekonomické komise OMS připomenul, že všichni členové 

OMR obdrželi základní nájemní smlouvu na kulturní dům na 
Bažantnici, kde nájemní smlouva končí současnému nájemci 
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k 31.12.2016 s tří měsíční výpovědní dobou. Požádal přítomné 
členy, aby - si smlouvu prostudovali a námitky či doplnění poslali 
členům OMR e-mailem. Námitky je třeba poslat do 3.6.2016 

 
h) Místopředseda OMS předloží na OMR do 3.6.2016 vyhodnocení  

anonymních  dotazníků od uživatelů honiteb. S výsledkem dotazníků 
bude informován i Okresní sněm OMS dne 16.6.2016 na Bažantnici. 

 
i) Předseda ekonomické komise zkontroloval předložené revize, které 

předložil nájemce Bažantnice. Byly v pořádku. Nájemci schází 
předložit revizi el. energie Bažantnice, kdy poslední revize byla 
provedena v roce 2012.  

 
j) Předseda ekonomické komise OMS požádal jednatele OMS, aby 

vedl střelnici  OMS na Bažantnici  pod samostatným číslem. Dále ho 
požádal,  aby vedl samostatně rozpočet příjmů a výdajů každý měsíc 
samostatně.  

 
k) Předseda OMS požádal předsedu ekonomické komise OMS, aby 

předložil návrh odměn pro předsedy KPK a MK OMS za jejich 
příkladnou práci u předsedy KPK za přípravu webových stránek 
OMS a u předsedy MK za zhotovení stojanů na chovatelskou 
přehlídku. 

 
l) Předseda střelecké komise OMS předložil žádost na dotace 

mysliveckého spolku Bučina Nové Syrovice za zajištění Okresního 
přeboru ve střelbě na střelnici v Nových Syrovicích z malorážky. 
OMR  schválila zaplatit MS Bučina obvyklou dotaci, kterou dáváme 
na Okresní přebor OMS v LK a Baterii na Bažantnici - ta činí     
800,- Kč.  
14.5.2016 se v 9.00 hodin uskuteční Okresní přebor ve střelbě 
brokové na Bažantnici v LK a Baterii. 

 
m) Předseda OMS navrhl, aby se Sboru zástupců ČMMJ v Benešově 

dne 18.6.2016  za OMS Třebíč zúčastnil místopředseda OMS. 
   

n) Předseda ekonomické komise OMS  informoval OMR o směrování 
investic (střecha na Bažantnici, střeliště nebo záchod v suterénu 
domu na Bažantnici). Jednatel OMS připomenul, že v současné době 
firma provádí adaptaci pisoárů na Bažantnici, jedná se o investici do 
5.000,- Kč. Jednatel OMS předloží zadávací dokumentaci                
na rekonstrukci střechy na Bažantnici. 

 
o) Předseda OMS informoval OMR, že byla provedena na sekretariátu 

OMS Třebíč fyzická kontrola dodržování ustanovení zákona             
č. 119/2002 Sb.  Dle výsledného protokolu č.10/2016 nebyly 
zjištěny žádné nedostatky či závady. Pouze bylo doporučeno 
zakoupit nový trezor, protože ten současný je na dvě zbraně a OMS 
Třebíč vlastní zbraní pět. Nový trezor bude zakoupen v hodnotě 
9.700,- Kč a umístěn na Bažantnici. 
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OMR  schválila: 
 

a) Předsedové všech komisí OMS zašlou podklady do nově  
připravované  nájemní smlouvy kulturního zařízení OMS  Třebíč 
- Bažantnice.    

                                                            Termín: do 3.6.2016 
      

 
b)  Prověřit funkčnost čerpadla v septiku na Bažantnici. Zajistí 

předseda OMS a jednatel OMS. 
                                                          Termín:  do 3.6.2016   

 
 

 
 
 

OMR   uložila: 
                                 

a) Místopředsedovi OMS, aby předložil v OMR vyhodnocení 
Dotazníku od uživatelů honiteb.        

Termín: do 3.6.2016  
            

b) Předsedovi KPK, aby zajistil prezentaci při aktivu mysliveckých 
hospodářů členy KPK.                        

Termín: 9.5.2016      
 

c) Předsedovi OPK, aby připravil  novou nájemní smlouvu 
s Bažantnici dle nového Občanského zákoníku a  návrhů členů 
OMR.                                                    

Termín: do 3.6.2016 
 

d) Předsedovi EK, aby projednal v ekonomické komisi OMS návrh  
co s norou na Bažantnici, která je na - pozemcích Lesů České 
republiky.                                    

Termín: do 3.6.2016              
 

e) Jednateli OMS, aby zpracoval Plán práce OMR na II. pololetí 
roku - 2016.                                              

Termín: do 3.6.2016 
 

f) Jednateli OMS, aby zpracoval návrh zadávací dokumentace na 
rekonstrukci střechy na Bažantnici.   

Termín: do 13.5.2016 
g) Jednateli OMS zjistit, které organizaci zasílá platbu za pojištění 

Bažantnice a tuto informaci předat předsedovi EK. 
                                                            Termín: do 3.6. 201 

h)  Jednatel OMS zašle adeptovi p. Jiřímu Peškovi dopis, ve kterém 
jej požádá o písemné sdělení, přerušení kursu s uvedením 
důvodů.                                               Termín: do 3.6. 2016 
 



 

 5

 
 
 

Zapsal:   Josef  Venhoda                                         Ověřovatel zápisu: Vladimír Homolka 
 

 
Příští schůze myslivecké rady se uskuteční dne 3.6.2016 
v 16:00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                        

                                     


