
 
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

 Okresní myslivecký spolek Třebíč 
 

Usnesení z jednání myslivecké rady č. 3/2017   
 
 

MR OMS Třebíč schválila: 
a) Seznam majetku, který bude vyřazen z majetku OMS (příloha č. 1) zápisu a likvidaci 

v souladu se zákonem o odpadech. 
b) Delegáta na sbor zástupců ČMMJ v Benešově – Vladimíra Homolku. Delegát bude 

navržen ke schválení na okresním sněmu. 
c) Odpověď panu Vlkovi na jeho dopis.  
d) Vyhodnocení jednotlivých akcí pořádaných OMS (všech, nejen kynologických) budou 

nadále provádět členové pořádající komise.  
e) Proplacení zbývajících dnů dovolené jednateli OMS s tím, že do 31.5.2017 bude pro 

OMS pracovat na sekretariátu. 
f) Schválila znění formuláře předloženého předsedou KK pro vyúčtování kynologických 

akcí. 
g) Souhlas nájemci Bažantnice se stavbou zdi a plotu kolem hřiště u Bažantnice, pokud 

nebude třeba stavební povolení, ohlášení stavby ani územní řízení. Podrobnosti budou 
dopřesněny předsedou OPK. 

h) Složení komise na výběr jednatele – Vladimír Homolka, Ing. Tomáš Sedláček, Zdeněk 
Veleba, Ing. Zdeněk Skoumal, Josef Venhoda, Ing. Antonín Měrka, Jiří Jurka, Mgr. Jiří 
Tuza, Josef Joura 

i) Pozvání všech přihlášených uchazečů na místo jednatele OMS k ústnímu pohovoru na 
Bažantnici v termínu 7.5.2017 v 11:30 hod. 

j) Termín příští MR, která bude 7.5. v 11:30 hod. na Bažantnici a následující MR, která se 
uskuteční dne 26.5.2017 v 16 hod. na sekretariátu. 

k) Přenechat kompletní kontrolu účetních dokladů na vybraném daňovém poradci s tím, že 
mu budou předány rozpracované podklady. Jednatel upravené podklady zašle také 
elektronicky předsedovi EK. 

 
MR OMS Třebíč uložila: 
a) Jednateli, aby zpracoval jednotnou tabulku s daty uživatelů honiteb z podkladů ORP 

Náměšť nad Oslavou ke zveřejnění na internetových stránkách OMS.  
           Termín: 12.05.2017 
b) 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: 5.5.2017 

c) Jednateli zajistit vydání nových potvrzení o vykonaných zkouškách z myslivosti pro 
letošní absolventy.       Termín: 5.5.2017 

d) Předsedovi EK zajištění nabídek pojištění Bažantnice (na hodnotu 23 000 000,- Kč) od 
pojišťovny HALALI a dalších pojišťoven.    Termín: 26.05.2017 

e) Předsedovi upravit koberec na Bažantnici z bezpečnostních důvodů. Termín: 5.5.2017 
f) Předsedovi MK, aby zajistil prověření ozvučení Bažantnice, včetně malého sálu ve 

spolupráci s panem Němcem.       Termín: nestanoven 
g) Jednateli zkontrolovat doplnění hadice do hydrantu na bažantnici nájemcem a zajistit 

fyzické předání kompletního hasícího systému mezi nájemcem a pronajímatelem, a to 
včetně platných revizí.       Termín: 26.05.2017 
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h) Jednateli a předsedovi EK předat účetní doklady za rok 2016 daňové poradkyni.  
          Termín: 15.5.2017. 

i) Předsedovi KPK, popř. jednateli zajistit prezenci a předání materiálů na aktivu MH 
Termín: 9.5.2017. 

j) Jednateli poslat pozvánky osobám navrženým k vyznamenání na okresním sněmu.  
Termín: nestanoven 

k) Jednateli projednat s firmou Tesařství Makáto termín nástupu na provedení opravy 
střeleckých věží na Bažantnici v termínu po 1.7.2017 s tím, že zakázka musí být 
dokončena nejpozději v termínu do 31.10.2017.   Termín: 5.5.2017 

l) Předsedům komisí zaslat předsedovi EK aktualizovaný přehled plánovaných nákladů a 
příjmů za jednotlivé komise a akce pro rok 2017     
          Termín: 9.5.2017 

m) Jednateli předložit zápis a usnesení z okresního sněmu 2016 dozorčí radě.  
          Termín: 12.5.2017 

n) Předsedovi OPK připravit dopis panu Vlkovi.    Termín: 12.5.2017 
o) Předsedovi EK připravit materiály pro vyhodnocení výše cestovného. Termín: 26.5.2017 
p) Jednateli nachystat pozvánku na okresní sněm k předání na aktivu mysl. hospodářů 

Termín: 5.5.2017 
q) Jednateli naskenovat přihlášky (včetně příloh) zájemců na post jednatele a zaslat mailem 

členům MR.        Termín: 3.5.2017 
r) Předsedovi a místopředsedovi projednat ponechání současného stavu umělé nory s Ing. 

Ruskem z lesní správy Třebíč.      Termín: 5.5.2017 
s) Místopředsedovi pozvat uchazeče o místo jednatele na jednání MR dne 7.5.2017 v 11:30 

na Bažantnici k ústnímu pohovoru.     Termín: nestanoven 
 

MR OMS Třebíč vzala na vědomí: 
a) Informaci dozorčí rady o odpovědnosti za udělení pokuty OMS Třebíč od Policie ČR. 
b) Výpověď jednatele z pracovního poměru 
c) Ukončení členství Josefa Venhody a Ing. Antonína Měrky v myslivecké radě OMS 

Třebíč k 31.5.2017 
d) Informaci místopředsedy o požádání příspěvku z Nadace ČEZ na opravu střeleckých 

věží na Bažantnici 
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