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Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

 Okresní myslivecký spolek Třebíč 
 

Jednání myslivecké rady č. 1/2017   
 
 

Uskutečnilo se dne 17. 2. 2017 na sekretariátu. Jednání Myslivecké rady OMS ČMMJ zahájil 
předseda OMS Vladimír Homolka, který přivítal přítomné členy a konstatoval, že MR je 
usnášeníschopná. 
 
Přítomni: Vladimír Homolka, Ing. Tomáš Sedláček, Zdeněk Veleba, Ing. Zdeněk Skoumal, 

Josef Venhoda, Ing. Antonín Měrka, Jiří Jurka 
Omluven:  Mgr. Jiří Tuza, Josef Joura 
Hosté: Ing. Jaroslav Kotrba. Ing. Karel Orth, Jaroslav Krouchal 
                          
 
USNESENÍ 
 
MR OMS Třebíč schválila: 
a) Znění protokolu o předání a převzetí výukových a metodických pomůcek pro práci 

s dětmi s tím, že bude možnost je zapůjčit na jednorázové akce z OMS.  
b) Znění dopisu pro uživatele honiteb o doporučení adeptů. 
c) Proplacení cestovného pro kynologické rozhodčí na školení s tím, že se rozhodčí 

domluví na dopravě minimálním počtem aut. 
d) Zveřejňování usnesení z jednání MR. Podrobný zápis z jednání MR bude členům OMS 

uložen k nahlédnutí na sekretariátu. 
e) Termín příští myslivecké rady na 28. 4. 2017 od 16:00 na sekretariátu OMS. 
f) Předání vytýkacího dopisu jednateli a snížení platu o 20 % po dobu jednoho měsíce na 

základě opakovaného neplnění zadaných úkolů (pro hlasovali Měrka, Sedláček, Jurka, 
proti Homolka, Veleba, zdržel se Venhoda). 

g) Proplacení nákladů (cestovné a poplatek za školení) spojených se školením pro 
hodnotitele komisí, kterého se zúčastní Jiří Jurka a Ing. Cejpek. 

h) Umožnit dokončení praktické části kurzu paní Doležalové a panu Peškovi v roce 2017, 
popř. 2018. 

 
MR OMS Třebíč uložila: 
a) Předsedovi a jednateli jednat s ostatními členy koordinační rady Kraje Vysočina a 

formulovat dopis na ČMMJ Praha o přerozdělení daru od Lesy ČR, s.p. na jednotlivé 
OMSy.         Termín: 30.6.2017 

b) Jednateli, aby připravil pro uživatele honiteb, kteří instalují pachový ohradník za 
prostředky Kraje vysočina, tabulku pro evidenci jednotlivých střetů vozidel se zvěří dle 
smlouvy uzavřené s Krajem.      Termín: 30.4.2017 

c) Jednateli zaslat mailem konečný seznam lektorů a zkušebních komisařů, po jejich kurzu 
v Brně, doplněný o jejich kontaktní informace (e-mail, telefon) předsedovi KPK e-
mailem.          Termín: 28.02.2017 

d) Jednateli mailem zaslat naskenované všechny příjmové a výdajové doklady, faktury a 
dodací listy, výplatní listiny, cestovní příkazy související se zabezpečením 
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„Teoretického kurzu adeptů 2017-2018 a Zkoušek z myslivosti 2017“.  
          Termín: 24.02.2017 

e) Jednateli mailem zaslat naskenované všechny příjmové a výdajové doklady, faktury a 
dodací listy, cestovní příkazy související se zabezpečením „Posezení myslivců a jejich 
přátel – plesu OMS 2017“.       Termín: 28.02.2017 

f) Jednateli připravit 10 kusů příjmových a 10 kusů výdajových dokladů, 10 kusů 
formulářů – cestovní příkaz a finanční zálohu na Svatohubertskou mši 2017 ve výši 
10. 000,- Kč.         Termín: 28.04.2017 

g) Jednateli zabezpečit 07. 05. 2017 od 8:30 do 12:00 hod 6 parkovacích míst na 
Bažantnici pro vozidla, která budou zabezpečovat Svatohubertskou mši 2017.  
          Termín: 7.5.2017 

h) Jednateli mailem zaslat naskenované všechny příjmové a výdajové doklady, faktury a 
dodací listy, cestovní příkazy související se zabezpečením „Svatohubertské mše 2017“. 
          Termín: 18.05.2017 

i) Jednateli mailem zaslat podklady na jednání Okresního sněmu 15. 06. 2017. Zaslat 
program jednání a podklady k jednotlivým bodům.    Termín: 1.6.2017 

j) Jednateli mailem zaslat podklady na jednání MR 28. 04. 2017. Zaslat program jednání 
a podklady k jednotlivým bodům.      Termín: 21.04.2017 

k) Předsedovi EK projednání nové smlouvy pojištění Bažantnice (na hodnotu 23 000 000,- 
Kč) se stávající pojišťovnou HALALI, pokud nebude možné uzavřít smlouvu s Halali, 
oslovit ostatní pojišťovny.       Termín: 28.04.2017 

l) Zodpovědným osobám dle zápisu inventarizační komise sjednat nápravu závad 
zjištěných na Bažantnici v termínech stanovených v zápise z kontroly. 

         Termín: 28.04.2017 
m) Jednateli provést kontrolu hasicího systému na bažantnici a projednat nápravu s panem 

Bednářem, který byl povinen zajistit revizi. Zajistit fyzické předání kompletního 
hasícího systému mezi nájemcem a pronajímatelem, a to včetně platných revizí. 
          Termín: 30.03.2017 

n) Jednateli konzultovat stanovisko ke změnám stanov ČMMJ s ostatními členy 
koordinační rady Kraje Vysočina.     Termín: 28.02.2017 

o) Jednateli zajistit nápravu v účetních dokladech a ve vedení účetnictví ve spolupráci se 
společností, která dodala program k vedení účetnictví.  Termín: 17.03.2017 

p) Jednateli konzultovat používání softwaru pro vedení účetnictví na jednotlivých OMS a 
s daňovými poradci a navrhnou MR vhodný program pro vedení účetnictví.  
          Termín: 31.05.2017 

q) Místopředsedovi projednat s nájemcem Bažantnice změnu způsobu platby nájemného. 
          Termín: 24.2.2017 
r) Jednateli poslat žádost o ustanovení hodnotitelských komisí trofejí na jednotlivá ORP

          Termín: 15.03.2017 
s) Jednateli poslat kompletní seznam dokladů a předávací protokoly k vykoupeným 

čelistem černé zvěře na Kraj Vysočina dle platné smlouvy.  Termín: 28.02.2017 
t) Předsedům komisí, aby sepsali své aktuální informace pro uživatele honiteb a zaslali 

jednateli. Bude zkompletováno jednatelem a posláno uživatelům honiteb.  
          Termín: 15.03.2017 

u) Jednateli zjistit seznam kompetentních osob pro přednášku na aktivu hospodářů 
(společné akce, zvěřina, hygiena,..) .Využít ČMMJ Praha.  Termín: 15.03.2017 

v) Jednateli ve spolupráci s předsedou KK připravit jednoduché instrukce pro přihlašování 
vůdců na kynologické akce a tabulku, kde bude seznam přihlášených vůdců 
          Termín: 28.04.2017 

w) Jednateli zajistit přípravu potvrzení o vykonaných zkouškách z myslivosti 
v dostatečném předstihu a zajistit následnou kontrolu uvedených údajů (od roku 2018).
          Termín: trvale 
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x) Jednateli zajistit vydání nových potvrzení o vykonaných zkouškách z myslivosti pro 
letošní absolventy.       Termín: 15.3.2017 

y) Jednateli zákaz používat v dopisech zkratku  v.r. v případě, že dotyčná osoba dopis 
neviděla.          
          Termín: trvale 

z) Dozorčí radě zjistit, zda nese někdo osobní odpovědnost za udělení pokuty od Policie 
ČR.         Termín: 31.5.2017 

aa) Jednateli aktualizovat údaje o OMS Třebíč v software Diana, na webu ČMMJ a webu 
www.myslivost.cz       Termín: 15.3.2017 

bb) Předsedovi dozorčí rady, aby zpracoval vytýkací dopis pro jednatele. 
Termín: 28.2.2017 

 
 

 
MR OMS Třebíč vzala na vědomí: 
a) Informaci místopředsedy o stavu přípravy soutěže ZST a o podání žádosti o grant města 

Třebíč na zajištění soutěže. 
b) Informaci místopředsedy o jednání s Ing. Ruskem z Lesní správy Třebíč o spolupráci při 

ZST. Lesy ČR uzavřely sponzorskou dohodu s ČMMJ Praha a proto na úrovni okresů 
již nemohou podporovat místní aktivity. 

c) Informaci předsedy MK o přípravě chovatelských přehlídek. 
d) Informaci Ing. Skoumala o předběžném výsledku hospodaření OMS Třebíč a o 

předběžném výsledku hospodaření jednotlivých odborných komisí a samostatně 
vedených činností a provozů. Finální informace bude k dispozici po opravě zjištěných 
nedostatků v daňové evidenci. 

e) Informace o dovolené jednatele v termínu 20.-24.2.2017 
f) Informaci předsedy MR o jeho zájmu účastnit se jednání s nájemcem Bažantnice ve 

věci organizace akcí, které proběhnou na Bažantnici 
g) Informaci předsedy o jednání koordinační rady Kraje Vysočina. Paušální příspěvek pro 

OMSy nebude Krajem poskytován. Kraj hodlá dále podporovat výkup čelistí černé 
zvěře a vytváření pachového ohradníku. 

h) Informaci EK o počtu členů OMS k dnešnímu dni – 1306 členů. 
i) Informaci předsedy KPK o množství chyb v potvrzeních o vykonaných zkouškách 

z myslivosti. Předseda KPK obdržel e-maily nespokojených adeptů.   
j) Informaci předsedy KPK o průběhu plesu. 
k) Informaci předsedy KPK o zahájení kurzu adeptů v lednu 2017 
l) Informaci předsedy KPK o nesrovnalostech ve věci zveřejnění článku o hodnotící 

schůzi komisí. Příprava podkladů trvala 10 dní, článek nebyl zaslán v elektronické 
podobě jednatelem do redakce Horáckých novin.  

m) Informaci předsedy KPK o nespokojenosti s činností jednatele (trvalé neplnění 
stanovených úkolů, popř. plnění po stanovených termínech, nekomunikování 
s některými členy rady, nekvalitně zpracované dopisy, které odesílá OMS (pravopisné 
chyby, překlepy, vyhrožování adeptům, požadavky v rozporu s pokyny ke zkoušení 
adeptů), používání zkratky v.r. u osob, které dopisy nepřipravovaly, pravopisné chyby, 
překlepy a další chyby ve vydaných potvrzeních o zkouškách z myslivosti.   

n) Pochvalu místopředsedy MR předsedovi KPK za organizaci plesu OMS. Stejné 
poděkování vyjádřil i předseda MK. 

o) Zprávu předsedy KK o možné změně termínů některých zkoušek a žádosti na pořádání 
Memoriálu Karla Podhajského. 

p) Informaci předsedy KK o nedostatku psů na honech a návrhu, aby byly kompetentními 
orgány provedeny kontroly. 
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q) Informaci předsedy KPK o snaze jednatele připustit ke zkouškám na myslivecké 
hospodáře osoby, které nesplnily předepsané povinnosti.  
 

 
 


