Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Okresní myslivecký spolek Třebíč
Zápis č. 12 / 2017
Z jednání okresní myslivecké rady OMS Třebíč, svolané předsedou Ing. Tomášem Sedláčkem,
které se uskutečnilo dne 29. 9. 2017 v 18.00 hodin na sekretariátu OMS Třebíč.
Přítomni:

Členové OMR Třebíč:
Ing. Tomáš Sedláček, Mgr. Josef Drmota, Petr Piňos, Ing. Antonín Měrka, Jiří
Jurka, Radovan Mittner, Rostislav Skoumal, Josef Smutný, Ing. Zdeněk
Skoumal
Zástupce dozorčí rady: Ing. František Kazda
Jednatelka OMS Třebíč: Jana Velebová

Program:
- informace předsedy
- příprava naplánovaných akcí
- zprávy členů rady o stavu komisí
- různé
Úvod:
Předseda Ing. Tomáš Sedláček zahájil jednání OMR Třebíč a ověřil schopnost orgánu se
usnášet – rada je usnášeníschopná, všichni přítomni.
Následně navrhl volbu předsedy jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu takto:
Předsedající jednání myslivecké rady: Ing. Tomáš Sedláček
Zapisovatel: Jana Velebová
Ověřovatel zápisu: Petr Piňos
Pro tento návrh hlasovali všichni.

Ad 1)
-

Smlouva s ČEZ – proinvestovat dotaci na opravu střeleckých věží – nutno
proinvestovat do 10. 5. 2018. Je třeba sepsat smlouvu s firmou Makáto – jistota
uskutečnění (přislíbeno leden – únor) – projednáme na příští radě – je třeba domluvit
penále za nedodržení termínu. Petr Piňos zašle návrh smlouvy.

-

Je třeba dále pracovat na odstraňování nedostatků v evidenci členů a pojištění u
Halali – kontaktovat znovu uživatele honiteb, aby si vyzvedli vytištěné průkazy a
provedli kontrolu členů ve spolcích. Je třeba udělat fyzickou kontrolu dokladů od roku
2014 – přijata nabídka dozorčí rady. Paní jednatelka si neprodleně telefonicky
domluví předání nových průkazů do spolků, z nichž si ještě předsedové průkazy pro
své členy nevyzvedli.

-

Odpověď na dopis Josefa Vlka – Sbor zástupců pověřil vyřešením případu OMS Třebíč
– Petr Piňos napíše dopis – nová rada se s problematikou seznámí a v přiměřené
době se bude případem zabývat.

-

Internetové stránky OMS Třebíč – zápisy se budou i nadále zveřejňovat celé, dopisy
Mgr. Tuzy je třeba stáhnout.

-

Řešení dokladu o členství Radka Mejzlíka – Ing. Sedláček s ním vstoupí do jednání.

-

Všichni noví členové rady připraví iniciály – vzor prohlášení zašle jednatelka členům
rady a ti jej vyplní a opatří úředně ověřeným podpisem. Poté předají paní jednatelce,
která všechny zašle na veřejný rejstřík.

-

Protože myslivecké rady č. 7, 8 a 9 byly neusnášeníschopné, projednala rada znovu
tyto body|:)
o Vedení podvojného účetnictví externí firmou Frymont – kompletní účetnictví
– všichni pro
o Dohoda o provedení práce pro Josefa Smutného – chov lišek – zůstává –
dořeší OPK – Josef Smutný připraví náklady, OPK zváží částku
o Zjednodušení výpůjčního řádu pomůcek pro děti – zůstává
o Kompetence jednatele – může rozhodnout do částky 5000,- Kč, ostatní
dohodnout s předsedou telefonicky
o Je třeba vytvořit účetní směrnice, které budou řešit kompetence, limity
pokladny apod. – vytvoří ekonomická komise

o Příprava plánu činnosti na rok 2018 – do 15. října zaslat jednatelce termíny
akcí jednotlivých komisí
o Na zadní stránku tištěného plánu práce umístit reklamu na Bažantnici –
jednatelka domluví s panem Bednářem
o Plán práce vyvěsit na WEB
o Příští rada – pojede se na Bažantnici – seznámení se stavem
o Změna zákona o zbraních a střelivu – zpracovat pravidla, nahlásit na Policii
doplnění zbrojíře
o Dlužné pojistné – kalkulaci vyřeší firma Frymont, platbu provede jednatelka
o Jednatelka připraví předávací protokoly MK a KPK od Vladimíra Homolky
o Oslovit lidi, kteří kandidovali do MR, aby pracovali v komisích
o Střelecká akce na příští rok – vyjádření z Prahy ještě nepřišlo
Ad 2)
Příprava akcí:
-

Kynologické akce, které jsou naplánované na letošní rok – naplánoval je bývalý
předseda KK Zdeněk Veleba, proto považuje za správné, aby nezklamal důvěru
kynologů, a akce uspořádá → akce proběhnou v nezměněném počtu a rozsahu

-

Nejbližší kulturně-propagační akce – Prezentace myslivosti na okresní výstavě
zahrádkářů – zabezpečí dle představ KPK Ing. Měrka a p. Jurka, Reprezentační ples
OMS 2018 – práce ještě nebyly započaty - organizaci začne neodkladně zajišťovat Ing.
Měrka s KPK.

-

Závěrečné střelby adeptů – 7. října - důležité je zaměřit se na bezpečnosti při
zacházení se zbraní, z 10 terčů musí mít 2 zásahy, jinak si další terče musí doplatit

-

8. října střelby – „Memoriál Vladimíra Homolky“ – lovecké kolo – jsou zajištěni
rozhodčí, techničtí pracovníci i ceny

Ad 3)
Zprávy členů rady o stavu komisí

-

Střelecká komise - Josef Joura bude dál pracovat ve střelecké komisi, dál bude
zbrojířem

-

Předání střelecké komise novému předsedovi – 7. října (15 – 16 hodin) – pod
kontrolou DR

-

Sečení na Bažantnici zajišťuje pan Klodner – zaslat kontakt

-

Výměna zámků na Bažantnici – pověřen předseda střelecké komise

-

Kolik stojí vrhačka – zjistí předseda SK – cílem je dostat na střelby co nejvíce lidí

-

Kynologická komise – schůze KK se uskuteční 12. 10. V 17.00 hodin na sekretariátu –
pozvánky se pošlou všem rozhodčím, čekatelům a členům KK poštou (do obálky)

-

Plán na příští rok – odsouhlasí se s KK

-

OPK – bude spolupracovat MVDr. Busta a Karel Orth → komise potřebuje myslivce –
právníka

-

MR – vypracovat program, co chceme dělat – informovat členy ČMMJ

-

Výběr čelistí černé zvěře – v Moravských Budějovicích, v Náměšti nad Oslavou a
Třebíči – domluvit termíny (1. – 10. listopadu)

Ad 4)
Různé:
-

Prostory na schůze MR – sekretariát, Bažantnice – je možné dělat výjezdní zasedání a
pořádat jednání rady na různých místech zajištěných členy rady

-

Na konci jednání se bude číst zápis

-

Úhrada nákladů členů MR – mohou si psát cesťáky

-

WEB – jednatelka aktualizuje členy MR a DR, včetně kontaktů

-

Přijetí výpovědi z pracovního poměru jednatelky – zákonná dvouměsíční výpovědní
lhůta – MR nepřistoupí na dohodu s výpovědí v co možná nejkratším termínu

-

Podmínky výběrového řízení – vyvěsit na internetové stránky OMS, předpokládaný
termín nástupu 1. 11. – dle dohody co nejdříve

-

Nabídky do výběrového řízení odevzdat na sekretariát do 20. října do 10.00 hodin, ve
13.00 hodin si je vyzvedne předseda MR, v 17.00 hodin jednání MR na Bažantnici –
otevírání obálek

MR OMS Třebíč schválila:
a) Vedení podvojného účetnictví firmou FRYmont (hlasování: všichni pro)
b) Zjednodušení výpůjčního řádu pomůcek pro děti (hlasování: všichni pro)
c) Limit pro jednatele v případě nákupu apod. ve výši 5000,- Kč, vyšší částku je třeba
odsouhlasit předsedou (hlasování: všichni pro)
d) Vypsání výběrového řízení na jednatele (hlasování: všichni pro)
MR OMS Třebíč uložila:
a) Jednatelce okamžité sjednání schůzek se zástupci uživatelů honiteb, kteří si doposud pro
své členy nevyzvedli nové členské průkazy
b) Jednatelce zaslat telefonní kontakt na pana Klodnera předsedovi střelecké komise
c) Předsedovi OPK připravit dopis pro pana Vlka
d) Předsedovi vstoupit v jednání s panem Mejzlíkem ohledně nařčení jeho osoby předchozí
mysliveckou radou z padělání dokladu o členství v ČMMJ
e) Jednatelce zaslat členům rady vzor prohlášení člena rady pro zápis do spolkového
rejstříku
f) OPK připravit návrh SML s panem Smutným ohledně držení lišek pro zkoušky
g) EK vytvořit směrnici pro vedení účetnictví (návrhy limitů pokladny apod.)
h) Předsedům komisí zaslat jednatelce do 15.10. plán akcí na rok 2018
i) Jednatelce projednat s panem Bednářem umístění reklamy na poslední stranu plánu
činnosti na rok 2018
j) SK ve spolupráci s OPK připravit pravidla pro zacházení se zbraněmi na střelnici, doplnit
popř. dalšího zbrojíře na Policii ČR
k) Předsedovi EK ve spolupráci s jednatelkou a firmou FRYmont doplatit dlužné pojistné
l) Jednatelce připravit předávací protokoly mezi Vladimírem Homolkou a předsedy KPK a
MK
m) Předsedovi KPK připravit prezentaci o myslivosti na Výstavu zahrádkářů a zahájit
přípravu plesu
n) Jednatelce zaslat poštou písemnou pozvánku na jednání KK všem členům KK, rozhodčím
a čekatelům
o) Předsedovi SK zvážit výměnu zámků na Bažantnici
p) Jednatelce aktualizovat na webu seznam členů MR a DR a uvést i kontakty
MR OMS Třebíč vzala na vědomí:
a) Informaci předsedy o stavu rekonstrukce střeleckých věží v návaznosti na zisk dotace
z Nadace ČEZ
b) informaci Ing. Kazdy, že dozorčí rada provede kontrolu evidence členů v závislosti na
příjmových dokladech za období 2014-2016
c) Informaci Ing. Kazdy, že netrvá na svolání sněmu dle petice, protože zářijový sněm
vyčerpat všechny peticí požadované body
d) Informaci jednatelky o přípravě kynologických akcí do konce roku
e) Informaci předsedy SK o závěrečných střelbách adeptů a přípravě Memoriálu Vladimíra
Homolky
f) Informací předsedů komisí o stavu členů v komisích

g) Informaci předsedy KK o plánované schůzi KK dne 12.10.
h) Informaci předsedy MK, že výběr čelistí černé zvěře proběhne v jeden den na všech
pověřených obcích jako v minulých letech v termínu domluveném s pracovníky státní
správy myslivosti
i) Výpověď paní Velebové z pracovního poměru

Zapsala: Jana Velebová

Předseda: Ing. Tomáš Sedláček
Zápis byl vyhotoven dne 7. 10. 2017, ověřen dne

Ověřovatel zápisu: Petr Piňos

