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Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

 okresní myslivecký spolek Třebíč 
 

Zápis č. 4/2016   
 
 

ze schůze okresní myslivecké rady OMS Třebíč, která se uskutečnila dne 15.7.2016 na 
sekretariátu OMS v Třebíči. 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, Josef Venhoda, Mgr. Jiří  Tuza  
 Omluven:    Ing. Zdeněk Skoumal, Jaroslav  Krouchal 
                          
  
 

A. Kontrola úkolů  z posledního zasedání OMR . 
-  Místopředseda OMS předložil členům OMR zpracované 

podmínky na výběrové řízení na jednatele OMS. Vypracované 
výběrové řízení bylo ještě při jednání OMR doplněno o některé 
informace (nástupní plat, majitel osobního auta a nabídka 
zaměstnavatele) 
  

- Místopředseda OMS předložil návrh nové nájemní smlouvy pro 
stávajícího nájemce Bažantnice. Do nájmu byly započteny ceny 
revizí v budově, které bude zajišťovat v nové smlouvě 
pronajímatel Bažantnice. 

 
 

  
B. Zprávy k projednání 

1. Zhodnocení Okresního sněmu OMS na  Bažantnici. 
2. Informace ze zasedání Krajské koordinační myslivecké rady OMS Kraje 

Vysočina. 
3. Informace ze Sboru zástupců ČMMJ v Benešově. 
4. Příprava aktivu mysliveckých hospodářů. 
 

 
 
 

C. Různé 
1. Informace k dotacím z kraje Vysočina. 
2. Žádost o dotace z ČMMJ z MZe ČR na r. 2017. 
3. Podvojné účetnictví na OMS od roku 2017. 

 
 

 
 OMR  vzala na vědomí: 
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a) Předseda  OMS zhodnotil zasedání okresního  sněmu OMS. I přes 
to, že se Okresního sněmu zúčastnilo málo delegátů uživatelů 
honiteb, zhodnotil Okresní sněm pozitivně. Předseda KPK měl 
k tomuto hodnocení výhrady, při prezenci se opět čarovalo. 
 

b) Předseda OMS informoval o jednání Krajské koordinační 
myslivecké rady  kraje Vysočina, kterého se zúčastnil s jednatelem 
OMS v Jihlavě. Na jednání se hovořilo o zrušení VZ o pohár 
Hejtmana Kraje Vysočina, o pachových ohradnících a diskutovalo 
k zákonu o Myslivosti.  

 
c) Místopředseda OMS informoval OMR o průběhu zasedání Sboru 

zástupců ČMMJ v Benešově a seznámil OMR s usnesením Sboru 
zástupců ČMMJ v Benešově. 

 
d) Předseda OMS předložil  program na aktiv mysliveckých hospodářů, 

který se uskuteční dne 6.9.2016:     
1. Informace Krajské veterinární správy. 

       2. Informace státní správy regionu Třebíč. 
                                        3. Informace  předsedy MK OMS. 

       4. Informace jednatele OMS. 
                                        5.  Přednáška – s mysliveckou tématikou.   
     

e) Místopředseda  OMS informoval OMR,  že jednal s radními Kraje 
Vysočina o možnosti darů z Kraje  Vysočina na akce, které ještě 
proběhnou do konce roku 2016 na OMS (kynologie a střelectví). Je 
třeba žádost formulovat jako žádost o dar OMS Třebíč. 

 
f) Místopředseda OMS informoval OMR, že jedna z možností je, že by 

nám podvojné účetnictví zpracovávalo Výpočetní středisko ČMMJ 
v Brně za určené poplatky 

 
g) Předseda OMS podal informace ze zápisu kynologické komise 

OMS. Uvedl,  že KK souhlasí s likvidací nory na Bažantnici. 
 

h) Předseda KPK informoval OMR, že připravují prezentaci myslivosti 
na výstavě u Zahrádkářů v Třebíči.  Dále požádal, že je třeba zajistit 
osvětlení venkovního a vnitřního schodiště na Bažantnici. Dále 
komise KPK potřebuje na prezentaci OMS zakoupit bíle ubrusy, 
igelitové tašky na tombolu s logem OMS a stolní kalendáře s logem 
OMS na rok 2017. 

 
i) Předseda OMS seznámil s cenovou nabídkou firmy František 

Vašíček  z Dolních Vilémovic  na  opravu střechy na Bažantnici. 
Druhá oslovená firma  Klepok nepodala  do dnešního dne cenovou 
nabídku, ale ústně navrhla vyšší cenu něž pan Vašíček. 

 
j) Místopředseda OMS informoval, že se sešel s šesti členy ČMMJ, 

kteří chtějí pracovat s dětmi v kroužcích. 
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k) Předseda OMS pověřil předsedy jednotlivých komisí OMS, aby       
do příští myslivecké rady předložili návrh Plánu činnosti a rozpočet 
na rok 2017. 

 
l) Předseda OMS pozval na jednání OMR pana Mináře - člena 

ekonomické komise OMS, aby vysvětlil přítomným členům OMR 
informace  k  pojištění budovy na Bažantnici od pojišťovny Halali, 
kterou  v roce 1995 sjednával za OMS Třebíč. 

 
m) Místopředseda OMS vznesl nespokojenost, že nebyl sepsán zápis 

z mimořádného zasedání OMR dne 16.6.2016 po zasedání okresního 
sněmu OMS. Dále byl nespokojen, že jednatel OMS za celý měsíc 
připravil pro jednání s radními Kraje Vysočina o poskytnutí 
finančního daru jen jediný podklad. 

 
n) Informaci o probíhajícím správním řízení o uložení pokuty              

od policie Kraje Vysočiny dle zákona o zbraních. 
 

 
                                                   
OMR  schválila: 
 

a) Předsedové všech komisí OMS  zpracují Plán činnosti a rozpočet 
svých komisí na rok 2017.                         

Termín: do 2.9.2016 
     

b)  Vypsat žádost o dar na Kraj Vysočina. 
 Termín: do 30.7.2016 

                                                              Odpovídá:Tomáš Sedláček 
 

c) Výběr firmy Františka Vašíčka z Dolních Vilémovic, která 
provede opravu střechy na Bažantnici v ceně 34.788,- Kč s DPH 
na základě podané cenové nabídky. OMR pověřila jednatele, aby 
vykonával dozor nad prováděnými pracemi 
                                                              Termín: do konce října 
                                                              Odpovídá: Josef Venhoda 
 

d) Odměna pro jednatele OMS bude vyplacena ve mzdě v částce   
4.000,- Kč.  
 

e) Zkušební komise pro zkoušky mysliveckých hospodářů připraví 
otázky na písemné zkoušky mysliveckých hospodářů. 

Termín: 31.8.2016 
Odpovídá: Josef Venhoda 
 
 
 

f) Návrh nové nájemní smlouvy s panem Lubomírem Bednářem       
o nájmu od 1.1.2017. OMR pověřila místopředsedy OMS, aby 
dopracoval do smlouvy schválené úpravy a zaslal ji jednateli 
OMS. OMR pověřila jednatele OMS předložením návrhu 
smlouvy panu Bednářovi a pověřila jednatele OMS a  předsedy 
OPK k  případným  jednáním s panem Bednářem ke smlouvě. 
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Termín: 25.7.2016 
Odpovídá: Josef Venhoda 
 
 

g) Likvidaci nory na Bažantnici. 
Termín: do konce r. 2016 

                                                             Odpovídá: jednatel OMS 
 

h) Zvážení možnosti změny účetnictví OMS na podvojné. OMR 
pověřila jednatele OMS zajištěním podkladů pro rozhodnutí 
OMR, zejména předložení cenových nabídek daňových poradců 
z regionu a porovnání s nabídkou výpočetního střediska ČMMJ 
v Brně.                                                  Termín: 2.9.2016 
                                                              Odpovídá : Josef Venhoda 
 

i) Návrh místopředsedy OMS, aby jednatel OMS 2 x v roce 
úřadoval v Moravských Budějovicích a v Náměšti nad Oslavou. 
OMR pověřila jednatele OMS, aby ve spolupráci s Ing. 
Sedláčkem a Ing. Kotrbou zajistil zázemí pro tuto činnost. 
                                                                Termín: 2.9. 2016 
                                                                 Odpovídá:Josef Venhoda 
 

j) OMR neschválila návrh podmínek pro vyhlášení výběrového 
řízení na jednatele OMS předloženého místopředsedou OMS. 

 
 
    

 
 

OMR   uložila: 
                                 

a) Jednateli OMS, aby zpracoval možnosti nevyužitých prostorů 
v kulturním domě OMS na Bažantnici     

Termín:  trvalý 
            

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

Termín: 6.9.2016     
 

c) Předsedovi SK, aby byl dodržován Provozní řád střelnice na 
střelnici na Bažantnici správci střelnice.                                            

 
                                                                                                           Termín: trvalý 
 

d) Předsedovi ekonomické komise, aby v ekonomické komisi 
odborně posoudili pojištění budovy na Bažantnici a předložili 
varianty pojistných smluv na budovu Bažantnice. 

Termín: 31.11.2016 
 

e) Předsedovi KPK, aby zajistil osvětlení venkovního a vnitřního 
schodiště na Bažantnici. Náklady zaplatí OMS. 

Termín: 25.11.2016    
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f) Jednateli OMS, aby připravil informace pro uživatelé honiteb o 

možnosti placení členství přes internet. 
                                                             Termín: 2.9. 2016 
                                                             Odpovídá: Josef Venhoda 
 

g) Zpracovat do připravovaného výběrového řízení na jednatele 
OMS nové informace.                          Termín: 2.9. 23016 
                                                             Odpovídá: Jiří Tuza 
                                                              

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Zapsal:  Josef Venhoda                                    Ověřovatel zápisu: Vladimír Homolka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příští myslivecká rada se uskuteční dne 2.9.2016 na Bažantnici v  16.00 hodin. 
 
 
 
 

 
                                        

                                     


