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Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

 Okresní myslivecký spolek Třebíč 
 

Zápis č. 6/2016   
 
 

z jednání okresní myslivecké rady OMS Třebíč, které se uskutečnilo dne 21. 10. 2016 na 
sekretariátu OMS. Jednání 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, Zdeněk Veleba, Ing. Zdeněk 

Skoumal, Josef Venhoda, Mgr. Jiří Tuza, Ing. Antonín Měrka  
Omluven:  Josef Joura, Jaroslav Krouchal 
                          
  
Před samotným jednáním předseda navrhnul, aby se vzhledem k problémům s vytvořením 
zápisu z každého jednání rady, prováděl zápis přímo na jednání myslivecké rady na 
notebooku a pověřil místopředsedu Ing. Sedláčka, aby zápis z každého jednání provedl. 
 
A. Kontrola úkolů z proběhlých  jednání MR. 

 
- Jednatel OMS informoval MR, že další nabídky od daňových poradců nebyly poptány, 

protože byl předpoklad, že budou vyšší, než nabízí Výpočetní středisko ČMMJ v Brně.  
  
- Na žádost předsedy EK byla předložena výpověď z nájmu zemědělských pozemků u 

firmy Dubinka. Po zhlédnutí dopisu konstatoval předseda EK, že výpověď byla 
potvrzena jinou osobou, nikoliv tou, s níž byla nájemní smlouva uzavřena.  

 
- Předseda OPK předložil nový návrh výběrového řízení na jednatele.  

 
- Jednatel oznámil, že do programu Diana byla doplněna veškerá vyznamenání, která 

členové OMS Třebíč obdrželi.  
 

- Jednatel oznámil, že již vede střelnici OMS v rámci účetnictví pod samostatným číslem.  
 

- Jednatel opakovaně nepředložil spotřebu energií na Bažantnici na základě požadavku 
předsedy EK. 

 
- Jednatel opakovaně nepředložil projekt Bažantnice požadovaný předsedou EK, který je 

nezbytný pro zajištění nabídek na pojištění budovy. 
 

- Jednatel opakovaně nepředložil předsedou EK požadovaný rozdíl příjmů a výdajů OMS 
za rok 2016. 

 
- Jednatel nepředložil k dnešnímu dni zápis z jednání MR ze dne 2.9.2016, resp. 

nezapracoval do zápisu připomínky členů MR . 
- Jednatel nepředložil k dnešnímu dni zápis z jednání Okresního mysliveckého sněmu ze 

dne 16. 6. 2016. 
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B. Zprávy k projednání 
 
1. Příprava hodnotící schůze komisí 
2. Příprava setkání MR se starosty obcí s rozšířenou působností a státní správou myslivosti 

a SVS. 
 
 
C. Různé 
1. Výběrové řízení na jednatele OMS 
2. Pojištění budovy Bažantnice 
3. Plán činnosti komisí OMS na rok 2017 
4. Pronájem Bažantnice 
5. Příprava reprezentačního plesu OMS 

 
MR OMS Třebíč schválila: 
a) Text výběrového řízení na jednatele OMS. 
b) Odložení vypsání výběrového řízení na jednatele OMS na neurčito (hlasování 4:4). 
c) Termín příští myslivecké rady na 8. 12. 2016 od 13:00 na Bažantnici a termín pro 

setkání se starosty obcí s rozšířenou působností a představiteli státní správy myslivosti a 
SVS na 8. 12. 2016 od 15:00 hod. 

d) Termín hodnotící schůze komisí a její program. Schůze proběhne 25. 11. 2016 od 16 
hod. na Bažantnici. Schůzi povede předseda a předsedové komisí a místopředseda 
zhodnotí akce pořádané jednotlivými komisemi v roce 2016. 

e) Změnu pracovní doby jednatele v úřední dny (pondělí a středa) na dobu od 7:00 do 
17:00 hod., a to od 1. 1. 2017. 

f) Možnost hlasování MR per rollam ve věci rozhodnutí o změně účetnictví OMS na 
podvojné. 

g) Neproplácení cestovních náhrad v případě chybného vyplnění cestovních příkazů. 
h) Proplacení cestovného pro zkušební komisaře a lektory na školení dne 22. 1. 2017 

v Brně a zaplacení poplatku ve výši 300,- Kč za školení samotnými komisaři a lektory. 
V případě změny finanční situace v průběhu prosince zváží MR i proplacení poplatku za 
školení.  

 
 
MR OMS Třebíč uložila: 
a) Jednateli, aby v termínu do 31.10.2016 zaslal členům zápis z jednání MR ze dne 

2.9.2016 se zapracovanými připomínkami členů MR. 
b) Předsedovi EK zpracovat návrh rozpočtu OMS na rok 2017 v termínu do 8. 12. 2016. 
c) Předsedovi a místopředsedovi bezodkladně jednat s nájemcem Bažantnice panem 

Lubomírem Bednářem o nové nájemní smlouvě nejlépe na dobu 5-ti let a projednat i 
znění smlouvy a smlouvu jménem MR uzavřít. V případě nezájmu pana Bednáře o 
pronájem budovy zjistit jeho zájem na zajištění jednorázových akcí pořádaných OMS a 
zajistit od něj také roční vyúčtování za energie. 

d) Předsedům SK, MK, KK, OPK a DR zkontrolovat plán činnosti na rok 2017 (termíny, 
časy, akce), jednatelem byla zaslána rozpracovaná verze. Místopředseda a předsedové 
EK a KPK již korekce zaslali jednateli. 

e) Jednateli dopracovat plán činnosti na rok 2017 a zaslat hotový plán do tiskárny 
v termínu do 31. 10. 2016. 

f) Místopředsedovi připravit pozvánku pro starosty obcí s rozšířenou působností a 
představitele státní správy myslivosti a SVS a jednateli pozvánky v termínu do 20. 11. 
2016 odeslat. 
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g) Jednateli a Ing. Skoumalovi aktivně přistoupit k jednání s potenciální nájemkyní 
Bažantnice paní Boučkovou. Pokusit se jí kontaktovat a Bažantnici ji co nejdříve 
ukázat. 

h) Všem členům MR aktivně hledat nového nájemce na Bažantnici v případě, že jednání 
s panem Bednářem bude neúspěšné. 

i) Jednateli zpracovat plán činnosti MR na I. pololetí roku 2017 v termínu do 8. 12. 2016. 
j) Jednateli zajistit občerstvení a prezenci na hodnotící schůzi komisí, předsedovi KPK 

zajistit trubače. 
k) Kontrolní komisi pro Bažantnici provést kontrolu budovy a vybavení Bažantnice 

v termínu do 15. 12. 2016 a o kontrole pořídit zápis do knihy kontrol. 
l) Jednateli, aby na ČMMJ v Praze oznámil zástupce OMS na Sboru zástupců v Benešově. 
m) Předsedovi KPK zjistit zájem adeptů pracovat v některé z komisí OMS. 
n) Jednateli, aby daňového poradce upozornil na včasné (v zákonem stanoveném termínu) 

odevzdání daňového přiznání za rok 2016. 
o) Jednateli, aby zjistil podrobnosti o vedení podvojného účetnictví ze strany výpočetního 

střediska ČMMJ v Brně (zejména slučování dokladů) a termín, do nějž je třeba středisku 
oznámit náš zájem o vedení podvojného účetnictví.  

p) Jednateli, aby nejpozději na školení jednatelů zjistil, kolik pro nás srovnatelné OMSy 
získají ročně dotací z ČMMJ v Praze. 

q) Jednateli předložit pracovní smlouvu, popř. rozhodnutí MR o stanovení 13. platu 
jednatele v termínu do 8. 12. 2016. 

r) Jednateli, aby neprodleně předložil předsedovi EK spotřebu energií na Bažantnici, 
projekt Bažantnice ke stavebnímu povolení a rozdíl příjmů a výdajů OMS v roce 2016. 

s) Jednateli, aby zaslal inzerát na pronájem Bažantnice předsedovi KPK pro uveřejnění na 
webu OMS. 

t) Jednateli, aby sjednal nápravu u podané výpovědi na zemědělské pozemky OMS. Přijetí 
výpovědi musí být potvrzeno osobou, s níž je smlouva uzavřena. Termín do 31.10. 
2016. 

u) Jednateli, aby v termínu do 4. 11. 2016 doplnil jmenný seznam lektorů a zkušebních 
komisařů o Ing. Karla Ortha, Ing. Petra Cejpka, Bc. Milana Horkého, pana Milana 
Doležala, Ing. Skoumala a slečnu Lucii Doležalovou a zaslal jej předsedovi KPK. 

v) Jednateli zpracovat v termínu do 4. 11. 2016 návrh dopisu na hlavičkovém papíru OMS 
pro lektory a zkušební komisaře s informacemi o školení a požadavku na dodání 
jednotlivých podkladů lektory na OMS. Návrh zaslat ke kontrole předsedovi KPK a 
schválený dopis poslat poštou jednotlivým lektorům v termínu do 11. 11. 2016.  

w) Jednateli, aby zkompletoval veškeré podklady od lektorů, připravil průvodní dopis a po 
schválení jeho znění předsedou KPK jej spolu s podklady poslal na ČMMJ do Prahy 
v termínu do 9. 12. 2016. 

x) Jednateli, aby v termínu do 30. 11. 2016, zaslal program jednání MR dne 8. 12. 2016 a 
podklady k jednotlivým bodům všem členům MR. 

y) Předsedovi KPK koupit multifunkční zařízení (skener, tiskárna, kopírka) na sekretariát 
OMS. Při výběru konzultovat s předsedou EK. 

z) Jednateli objednat dotisk stolních kalendářů s logem ČMMJ do celkového počtu 100 ks. 
aa) Jednateli, aby ve spolupráci s předsedou KK a MK zajistil nabídky firem na opláštění 

střeleckých věží na střelnici. Je třeba poptat položkový rozpočet obsahující minimálně 
náklady na materiál, nátěry, práci a dopravu na jednu, dvě, popř. všechny tři věže. 
Termín: okamžitě 

bb) Předsedovi, aby na jednání koordinační rady Kraje Vysočina navrhnul každoroční 
příspěvek na činnost všech OMSů v kraji Vysočina. 

cc) Jednateli, aby mailem poslal uživatelům honiteb formulář na odevzdání čelistí černé 
zvěře. 

dd) Předsedovi MK, aby zajistil prověření ozvučení Bažantnice ve spolupráci s panem 
Němečkem. 
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ee) Jednateli, aby v termínu do 31. 10. 2016 připravil podklady pro jednání místopředsedy 
s městem Třebíč o navýšení finančního příspěvku na zajištění chovatelské přehlídky 
trofejí. 

 
MR OMS Třebíč pověřila: 
a) Předsedu, aby zastupoval OMS na sboru zástupců dne 17. 11. 2016 v Benešově. 

Náhradníkem je jednatel. 
 
MR OMS Třebíč vzala na vědomí: 
a) Výpověď nájemní smlouvy na Bažantnici od pana Lubomíra Bednáře. Nájemní vztah 

skončí k 31. 12. 2016. 
b) Informaci předsedy SK o zvážení setrvání v MR a ve funkci předsedy SK. Situace 

souvisí s Memoriálem Vladimíra Homolky v loveckém parkúru. Při organizování této 
akce byly problémy s personálním zajištěním rozhodčích a pomocného personálu ze 
strany adeptů. 

c) Předsedy KPK, že tři adepti neabsolvovali cvičné střelby. Nemají tedy splněné 
podmínky pro absolvování kurzu.  

d) Informaci jednatele o školení jednatelů dne 3. 11. 2016  v Havlíčkově Brodě. 
e) Informaci předsedy EK o chybách v účetních dokladech (zejména cestovní příkazy, 

dohody, účtování jednotlivých položek). 
f) Informaci předsedy EK o povinnosti OMS zaplatit daň z příjmu v případě, že zisk 

přesáhne 300 tis. Kč. 
g) Informaci o konání školení zkušebních komisařů a lektorů dne 22. 1. 2017 v Brně od 

7:30 do 18 hod. Celkem se jej zúčastní cca 25 osob. 
h) Informaci předsedy KPK o chystaném plese OMS. Vzhledem k nejistotě pronájmu 

Bažantnice od 1. 1. 2017 byly předloženy varianty, jak s plesem naložit (zajištění plesu 
členy KPK včetně kuchyně, catering – drahé, uspořádat ples na hotelu Atom, ples 
nepořádat). Rozhodnuto bude po jednání s panem Bednářem. 

i) Informaci předsedy KK o chystaných všestranných zkouškách ohařů ve Studenci. 
j) Informaci místopředsedy o neúspěšné žádosti o finanční dar adresovaný Kraji Vysočina. 
k) Informaci místopředsedy o zaslání dalších materiálů pro práci s dětmi mailem členům 

pracovní skupiny. Přihlásil se nový zájemce, který povede mysl. kroužek při ZŠ 
Jaroměřice. Místopředseda se s ním sešel a předal mu materiály pro práci s dětmi. 
Schůzka pracovní skupiny se uskuteční po dohodě v průběhu listopadu. 

 
 
                                         
 
 
 
 
Zapsal:  Ing. Tomáš Sedláček                                    Ověřovatel zápisu: Vladimír Homolka 
 
 
Příští myslivecká rada se uskuteční dne 8. 12. 2016 na Bažantnici ve  13:00 hodin. 
 
 
                                

                                     


