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Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

 Okresní myslivecký spolek Třebíč 
 

Zápis č. 5/2016   
 

 
ze schůze okresní myslivecké rady OMS Třebíč, která se uskutečnila dne 2. 9. 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. Zdeněk Skoumal, Josef Venhoda, Mgr. Jiří Tuza, Jaroslav Krouchal  

Omluven:    Ing. Antonín Měrka 

                          

  

 

A. Kontrola úkolů z proběhlých zasedání OMR. 

 

-  Jednatel OMS informoval OMR, že jednal s šesti daňovými 

účetními a dvěma daňovými poradci ohledně vedení 

podvojného účetnictví za OMS od roku 2017. Pouze dva daňoví 

účetní měli zájem vést účetnictví za OMS Třebíč, částka za 

vedení účetnictví by se pohybovala od  3000- 4000,- Kč 

měsíčně. V současné době je nejlepší ekonomická nabídka 

z Výpočetního střediska ČMMJ v Brně. J. Jurka se pokusí 

zajistit další nabídku do konce září. 

  
- Jednatel OMS prověřil možnosti umístění sekretariátu OMS na 

Bažantnici v suterénu Bažantnice. Spojením kotelny a uhelny 

by vznikl prostor, který by se musel odizolovat a zateplit. Velký 

problém je v kotelně, kde neustále přitéká spodní voda 

nedokonale izolovanou podlahou suterénu Bažantnice. Jelikož 

se jedná o suterén budovy, muselo by se celoročně topit. OMR 

vzalo tyto informace na vědomí. 

 

-  Jednatel dále informoval OMR, že seznámí na aktivu 

mysliveckých hospodářů, jak je možno platit členství  ČMMJ 

přes internet. Postup bude také zveřejněn na naších 

internetových stránkách OMS Třebíč. 

 

- Jednatel informoval, že byla podána výpověď z nájmu 

zemědělských pozemků u firmy Dubinka. 

 

-  Místopředseda informoval, že byla ve stanoveném termínu 

připravena a následně poslána žádost o finanční dar na Kraj 

Vysočina. 
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- Předsedové komisí předložili, popř. zaslali mailem plán činnosti 

a rozpočet na rok 2017. 

 

- Jednatel seznámil členy rady s termíny svého úřadování 

v Moravských Budějovicích a v Náměšti nad Oslavou. 

 

- Informace pro členy ČMMJ o možnosti placení členského 

příspěvku přes internet nebyla jednatelem ve stanoveném 

termínu připravena. Jednatel oznámil, že tuto informaci 

přednese na aktivu mysliveckých hospodářů. 

 

- Předseda OPK nepředložil nový návrh výběrového řízení na 

jednatele. Byl stanoven nový termín do 21. 10. 2016. 

 

- Jednatel nevede dosud střelnici OMS v rámci účetnictví pod 

samostatným číslem. Úkol nebyl splněn, termín byl prodloužen 

do 10. 9. 2016. 

  

B. Zprávy k projednání 
 

1. Návrh nájemní smlouvy na pronájem Bažantnice od roku 2017. 

2. Dopis od předsedy ČMMJ Ing. Janoty k rehabilitaci Josefa Vlka. 

3. Příprava aktivu mysliveckých hospodářů. 

 

 

C. Různé 
1.  Výběrové řízení na jednatele OMS, 

2.  Pojištění budovy Bažantnice. 

3.  Plán činnosti komisí OMS na rok 2017. 

 

 

 

 OMR   projednala: 
          

 

a) Předseda OPK předložil OMR návrh nájemní smlouvy pro nájemce 

Bažantnice od 1. 1. 2017. K nové nájemní smlouvě se rozvinula 

diskuse. Po doplnění ceny za pronájem Bažantnice a úpravě dalších 

bodů (teplota…) byl přizván nájemce pan Lubomír Bednář 

k závěrečnému projednání. Po vysvětlení bylo dohodnuto, že se 

nájemní smlouva podepíše 6. 9. 2016 po aktivu mysliveckých 

hospodářů. 

 

b) Předseda OMS seznámil na jednání MS Rady mysliveckou radu 

s dopisem od předsedy ČMMJ Ing. Janoty, který byl doručen 11. 8. 

2016 a obdržel jej též předseda ODR. Členové rady vyzvali 

jednatele, aby obdobné dopisy a korespondenci na členy rady 

z centrály ČMMJ bezodkladně přeposílal na všechny členy rady. 

Předseda ODR seznámil OMR se stanoviskem, které ODR zaujala. 

Předseda ODR informoval, že k této kauze, již zaujal náš nejvyšší 

orgán okresní sněm OMS v roce 1983 a 1984, kde v usnesení sněmu 

byl schváleno, že Josef Vlk se o své požadavky k rehabilitaci má 

domáhat soudní cestou. Předseda ODR znovu připomenul, že další 

jednání proběhlo na OMS v Třebíči  6.8.2014 za přítomnosti pana 



 3 

Josefa Vlka a zástupců OMS Třebíč a předsedy DR ČMMJ, člena 

MR ČMMJ, členky DR ČMMJ.  Předseda organizačně-právní 

komise doplnil informaci, že tento složitý příběh je již vzhledem 

k délce vzájemné korespondence mezi stěžovatelem a OMS jako 

nástupnickou organizací POV ČMS Třebíč (bývalé ČMMJ ..) 

promlčen. Závěrem bylo schváleno, že kauzou Josefa Vlka se již 

nebudou zabývat a o tomto bude napsán dopis panu  Janotovi ČMMJ 

Praha. 

 

c) Předseda OMS seznámil s organizací aktivu mysliveckých 

hospodářů dne 6. 9. 2016. 

 

d) V dalším bodě jednání se rozvinula diskuse k výhledovému 

výběrovému řízení na jednatele OMS. Pan Skoumal připomněl 

hlasování rady ze dne 3. 6. 2016 (OMR schválila vypsání 

výběrového řízení) a upozornil na možná rizika, pokud se 

v dostatečném předstihu před odchodem jednatele do penze nezahájí 

minimálně dvoukolové výběrové řízení (zaslání životopisů a 

následné pohovory s nejvhodnějšími uchazeči) a OMS nebude 

připraven na plynulou personální obměnu. Současně přednesl 

jednoduchý návrh inzerátů k uveřejnění a zdůraznil potřebu 

zapracování nové osoby. Následně byl pověřen předseda OPK, aby 

dopracoval do návrhu nové schválené požadavky. 

     

e) Předseda EK sdělil, že na MS Radě dne 3. 6. 2016 dostal 

s jednatelem OMS úkol, aby prověřili pojištění budovy na 

Bažantnici - do 15. 7. 2016. Pan Skoumal dne 28. 6. 2016 zaslal 

společně s dalšími informacemi předběžný odhad na cenu výstavby 

nové budovy při nejhorší možné pojistné události a z ní vyplývající 

cenu nového pojistného. Závaznou cenovou nabídku nelze získat, 

protože jednatel ani po cca roce urgencí nedodal členům Rady 

platnou projektovou dokumentaci od budovy Bažantnice (např. PD 

pro stavební povolení, pro provedení stavby nebo skutečné 

provedení stavby).  Současně jednatel do jednání rady nedodal 

platnou projektovou dokumentaci od budovy Bažantnice. Zároveň 

nedodal platnou nájemní smlouvu a nebylo možno zjistit, k jakému 

datu je možno SML ukončit. Následně předseda EK oznámil, že 

chápe potřebu využívat jiných odborných osob a připomněl, že na 

jednání EK dne 21. 5. 2015 byl jako zástupce předsedy EK 

jednomyslně zvolen pan J. Jánský (o čemž byli členové rady 

informování zápisem z jednání ekonomické komise dne 27. 5. 2015).  

Dále informoval členy rady, že objekt Bažantnice je podpojištěn 

(viz. zpráva 28. 6. 2016 a podrobný výklad bodu podpojištění dle § 

41 zákona o pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb., ve zprávě zaslané dne 

19. 7. 2016). Toto vyjádření potvrdil jednatel, který zajistil první 

předběžnou nabídku na pojištění. V souladu s usnesením Rady ze 

dne 15. 7. 2016 bude v termínu do 30. 11. 2016 posouzeno stávající 

pojištění ekonomickou komisí. Bez zdokumentování přesných 

rozměrů objektu a sestavení soupisu majetku však není možné 

zajistit relevantní závazné nabídky na novou SML.  

 

f) Předsedové jednotlivých komisí OMS předložili návrh plánu 

činnosti komisí na rok 2017, který bude dopracován. 
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g) Předseda MK předložil rozpis předávání čelistí selat černé zvěře na 

dotace z Kraje Vysočina. Předávání čelistí od uživatelů honiteb 

proběhne 7. 11. 2016 dle rozpisu. Informace budou předány na 

aktivu hospodářů na Bažantnici. 

 

h) Předseda OMS informoval, že pan Vašíček František pravděpodobně 

nestihne do konce roku 2016 provést opravu střechy na Bažantnici. 

 

i) Předseda EK připomenul, že peníze, které byly připraveny na opravu 

střechy Bažantnice, je možné využít na jiné plánované opravy dle 

plánu rozpočtu. V seznamu majetku vyžadující opravu jsou střelecké 

věře resp. bezpečnostní dřevěné opláštění věží na střelnici 

v Bažantnici. Pan Skoumal osloví s žádostí o nabídku Střední 

stavební školu (Třebíč, Kubišova) a Z. Veleba osloví dalšího 

truhláře, případně další členové zkusí zjistit, zda nemá někdo zájem 

podat nabídku na nové opláštění věží. Nabídky je třeba zpracovat co 

nejdříve, optimálně do 20. 9. 2016 tak, aby se opláštění stihlo udělat 

do konce roku 2016 (případně možno nabídnout i po jednotlivých 

věších a dělat postupně). Návrh od firem s finanční nabídkou se 

budou schvalovat členy OMR e-mailem (per rollam).   

 

j) Předseda EK vyzval jednatele OMS, aby objednal jenom jeden druh 

nástěnného kalendáře a stolní kalendář na rok 2017. Připomenul 

předsedovi SK, aby objednal do zásoby asfaltové terče. Střelnice na 

Bažantnici bude v účetnictví vedená pod samostatným kódem 450 

(kde se povedou náklady na střelnici). 

 

k) V dalším bodě předseda EK upozornil, že v účetnictví je stále 

mnoho chyb na které opakovaně upozorňuje (zejména chybné 

vyplňování cestovních příkazů, chybějící podpisy atd.). Seznam 

připomínek byl zaslán členům rady e-mailem. Současně jsou 

vynakládány vysoké náklady na poštovné. Toto potvrdil i předseda 

DR. Rada se shodla, že při organizování dalších akcí se při 

vyhotovování formulářů přihlášek a podobně bude dávat kolonka na 

uvedení e-mailu (a telefonu) a bude se používat e-mailová 

korespondence v míře maximálně možné. 

 

l) Předseda SK a KK požádali OMR o finanční příspěvek na ceny 

v částce 5.000,- Kč na střelecké závody v parcuru a VZ ohařů. 

Částky byly schváleny jednomyslně. 

 

m) Jednatel OMS předložil OMR termíny na úřadování na Městském 

úřadě Náměšť nad Oslavou a Moravské Budějovice. S těmito 

termíny seznámí všechny přítomné na aktivu mysliveckých 

hospodářů.  

 

n) Místopředseda OMS vnesl dotaz, proč jednatel nevede pro OMS 

podvojné účetnictví, když to má napsáno v pracovní náplni od roku 

2014. Předseda DR mu sdělil, že to bylo minulou OMR zrušeno 

neboť nebylo podvojné účetnictví zákonem vyžadováno pro naší  

organizaci a není doposud. Místopředseda upozornil, že je třeba buď 

pracovní náplň dodržovat, nebo ji změnit, pokud se tak předchozí 

rada usnesla. 
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o) Místopředseda požádal jednatele o předložení záznamů z kontrol 

Bažantnice, jak mu ukládá pracovní náplň. Ze záznamů vyplývá, že 

poslední taková kontrola byla jednatelem provedena v roce 2012. 

Není plněna pracovní náplň.  

 

p) Místopředseda OMS požádal jednatele, aby předložil evidenci 

přijaté a odeslané pošty od 1. 6. do 31. 8. 2016. Byla předložena 

složka, kde byly vytisknuté 4 maily. Místopředseda konstatoval, že 

tato evidence je neúplná a není plněna pracovní náplň jednatele. 

 

q) Místopředseda OMS vnesl dotaz, jak jsou evidována myslivecká 

vyznamenání. Na posledním sněmu bylo jednomu členu ČMMJ 

opakovaně uděleno vyznamenání III. stupně. 

 

r) Místopředseda OMS vnesl dotaz, zda je již uzavřené řízení o uložení 

pokuty ze strany policie ČR. Jednatel sdělil, že rozhodnutí o pokutě 

je v právní moci a OMS musí zaplatit pokutu 5.000,- Kč. 

 

 

       

                                             

OMR  schválila: 

 
a) Novou nájemní smlouvu na pronájem Bažantnice od 1. 1. 2017                       

Termín: do 6. 9. 2016 

    

b)  Dopis na žádost předsedy ČMMJ ing. Janoty na naplnění 

rehabilitace pana Josefa Vlka bytem Okříšky s tím že se již OMR 

tímto nebude zabývat. Svoje vysvětlení zdůvodníme písemně 

s doloženými usneseními okresního sněmu OMS Třebíč a 

zápisem z jednání na OMS Třebíč ze dne 6. 8. 2014.             

Termín: do 16. 9. 2016 

  

                                  

c) Finanční příspěvky na ceny na střelecké závody v parkuru 

v částce 5.000,- Kč a na všestranné zkoušky ohařů ve Studenci na 

ceny 5.000,- Kč. 

 

d) Zadat poptávky od firem na opláštění střeleckých věží na střelnici 

na Bažantnici. 

Termín: do 20. 9. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMR   uložila: 
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a) Zapracovat do výhledového výběrového řízení na jednatele 

OMS nové informace.                           

Termín: 21. 10. 2016 

                                                         Odpovídá: Jiří Tuza 

 

b) Jednateli OMS, aby vedl schválené myslivecké vyznamenání 

členů ČMMJ na PC v programu Diana. Nové vyznamenání se 

bude ihned uvádět do programu. Historická vyznamenání bylo 

uloženo jednateli doplnit do konce roku 2016.                           

Termín: trvalý 

  

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Josef Venhoda                                    Ověřovatel zápisu: Vladimír Homolka 

 

 

 

 

 

 

 

Příští myslivecká se uskuteční dne 21. 10. 2016 na sekretariátu OMS v 16:00 hodin 

 

 

 

 

 

                                        

                                     


