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Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

 okresní myslivecký spolek Třebíč 
 Zápis č. 3/2016   
 
 

ze schůze okresní myslivecké rady OMS Třebíč, která se uskutečnila dne 3.6.2016                
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  Tůza,  
                     Jaroslav  Krouchal 
                          
    
Za státní správu:   Ing. Jaroslav Kotrba 
 
 
 

A. Kontrola úkolů  z posledního zasedání OMR . -  Ekonomická komise OMS projednala na své schůzi možnosti 
co s umělou norou na Bažantnici. Jednohlasně zamítla pronájem 
nory. Dále odsouhlasila, že počká na vyjádření kynologické 
komise OMS o účelnosti této nory pro akce OMS v norování 
v budoucích obdobích. Konečné vyjádření k noře na Bažantnici 
bude vyjádřeno na zasedání MR dne 15.7.2016. Dále 
ekonomická komise OMS navrhla odměny pro předsedy MK 
2.000,- Kč a předsedy KVK 2.000,- Kč za zhotovení stojanů na 
chovatelské přehlídky a  za zprovoznění nových www stránek 
OMS Třebíč.  

  
B. Zprávy k projednání 1. Příprava zasedání  okresního sněmu OMS Třebíč. 

2. Návrh nájemní smlouvy na  kulturní dům OMS Třebíč-Bažantnice. 
 

 
    

C. Různé 1. Zhodnocení mysliveckých dnů   na Bažantnici. 
 
 
 

 
 
  OMR  vzala na vědomí: 
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a) Místopředseda OMS seznámmil s výsledkem anonymního dotazníku 

od uživatelů honiteb.  Bude předneseno i na okresním sněmu. 
Konkrétní návrhy pro mysliveckou radu budou předloženy na 
příštím jednání OMR. 

 
b) Předseda myslivecké komise kladně zhodnotil chovatelskou 

přehlídku  na Bažantnici a  účast na aktivu mysliveckých hospodářů  
na Bažantnici. 

 
c) Místopředseda OMS kladně  zhodnotil okresní kolo soutěže ZST     

na Bažantnici, kterého se zúčastnilo 28 dětí. Jeden z vítězů nás bude 
reprezentovat na celostátní soutěži o ZST. Je třeba poděkovat LČR  
za finanční zajištění soutěže a pomoc při organizování ZST            
na Bažantnici. 

 
d) Předseda KPK  zhodnotil organizaci Svatohubertské  mše v bazilice 

Sv. Prokopa v Třebíči. V současné době  KPK  připravuje prezentaci 
myslivosti na výstavě  v domě Zahrádkářů v Třebíči. 

 
e) Předseda KK zhodnotil jarní svod psů na Bažantnici, kterého            

se zúčastnil 66 loveckých psů. Seznámil MR s připravovanými 
kynologickými akcemi. 

 
f) Předseda OMS seznámil s programem Okresního sněmu                  

na Bažantnici, který se uskuteční dne 16.6.2016. Řízením byl 
pověřen místopředseda OMS. Prezentaci okresního sněmu a trubače 
zajistí KPK. Jednatel OMS připraví přihlášky na diskuzi,  zajistí 
občerstvení. Předsedové komisí OMS připraví místopředsedovi 
OMS podklady o své činnosti. Je třeba pozvat zástupce státní správy 
a zástupce kraje Vysočina Ing. Bartoše. 

 
g) Předsedové komisí OMS obdrželi zpracovanou nájemní smlouvu na 

pronájem kulturního domu OMS Bažantnice, kterou předložil 
předseda OPK. Do nájmu je třeba zapracovat revize tlakových 
nádob, revize el. energie, revize plynu, pojištění budovy Bažantnice, 
kterou by hradil pronajímatel Bažantnice. 

 
h) Předseda SK zhodnotil I. výcvik adeptů ve střelbě brokové               

a Okresní přebor ve střelbě brokem na střelnici na Bažantnici. 
Oznámil změnu střeleckých závodů v parcuru na střelnici                
na Bažantnici na 9.10.2016 v 9.30 hodin. 

 
  

 
i) Jednatel OMS informoval MR, že OMS Třebíč dostala od policie 

Kraje Vysočina pořádkovou pokutu 5.000,- Kč. Je to za nedodržení 
zbrojní licence (dle zákona o zbraních jmenování zbrojíře)                
a za nedodržení přechovávaní zbraní v počtu 6 ks v trezoru na            
2 zbraně Jednatel proti příkazu policie  Kraje  Vysočina zaslal odpor. 

 
j)  Zprávu předsedy  okresní dozorčí rady OMS Třebíč. 
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OMR  schválila:  
a) Předsedové všech komisí OMS  zpracují podklady o své činnosti 

do zprávy místopředsedovi OMS o činnosti myslivecké rady.  
          Termín: do 10.6.2016 
      

 b)  Plán práce myslivecké rady na  II. pololetí roku 2016. 
                                   c)   Do okresního sněmu OMS tj.16.6. 2016  se uskuteční schůzka 

s vybranou firmou na prohlídku ohledně stavu střechy a cenovou 
nabídku na novou střechu na Bažantnici. 

 d) OMR na návrh předsedy OMS odsouhlasila odměnu pro předsedy 
MK 3.000,- Kč a pro předsedy KPK 2.000,- Kč. 
 
                                                                      

 
 

 
 

OMR   uložila: 
                                 a) Místopředsedovi OMS a předsedovi OPK, aby zpracovali 

podmínky na výběrové řízení na jednatele OMS.       
Termín: do 15.7.2016  

            b) Předsedovi KPK, aby zajistil trubače a prezentaci při Okresním 
sněmu OMS  členy KPK.                        

Termín: 16.6.2016      
 c) Předsedovi EK a jednateli OMS, aby prověřili  pojištění  budovy 
na Bažantnici. Dále je třeba předložit podklady na nový  nájem 
z Bažantnice i s veškerými započtenými náklady na revize         
na Bažantnici.                                              

 
                                                                                                           Termín: do 15.7.2016 
 d)  Předsedům  všech komisí OMS předávat  předsedovi KPK 

podklady o své činnosti, aby je mohl zveřejňovat na naších 
webových stránkách. 

 Termín: do 15.7.2016              
 e) Jednateli OMS, aby pozval na okresní sněm OMS zástupce 

státní správy a zástupce Kraje Vysočina Ing. Bartoše                                            
Termín: do 6. 6. 2016 
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Zapsal:  Josef Venhoda                                    Ověřovatel zápisu: Vladimír Homolka 
 
 
 
Příští myslivecká rada se uskuteční dne 15.7.2016 na sekretariátu OMS vTřebíčiv 16.00 
hodin.  
 
 

 
                                                                             


