Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Okresní myslivecký spolek Třebíč
Zápis z okresního mysliveckého sněmu
konaného dne 26. září 2017v 16.00 hodin na Bažantnici
Sněm zahájil předseda OMS p. Homolka, přivítal přítomné delegáty a hosty
Hosté:
 JUDr. Petr Vacek – předseda OPK ČMMJ
 Ing. Lubomír Nechvátal – zástupce DR ČMMJ
 JUDr. Jiří Strnad – notář
Předal řízení sněmu Mgr. Tuzovi
Mgr. Tuza ohlásil další bod programu jednání „Seznámení s peticí“.
Sdělil, že petici všichni znají a není třeba s ní dále seznamovat.
Následovala připomínka z pléna a požadavek na seznámení s peticí.
Mgr. Tuza oznámil, že petici přečte.
Během čtení následovala připomínka iniciátora petice Ing. Kazdy, že čtený materiál není obsah petice,
ale mail jiného člena OMS.
Ing. Kazda byl vyzván Mgr. Tuzou, aby jako iniciátor přečetl text petice.
Ing. Kazda přečetl text petice a následoval s proslovem ohledně příčiny vzniku petice, jejího průběhu
a dalšího směřování. Na závěr přednesl návrh na odvolání kompletní MR a DR OMS. Upozornil, že dle
stanov není odvolání považováno za změnu programu sněmu. Navrhl, aby sněm hlasoval o tajné
volbě o odvolání členů MR a DR a aby po odvolání následovala volba nové MR a DR.
Mgr. Tuza přikročil k dalšímu bodu jednání – volbě předsedajícího, volební a mandátové komise,
zapisovatele a ověřovatele zápisu. Přednesl delegátům způsob tajné volby a navržené osoby.
Navržení kandidáti:
Předsedající - Mgr. Jiří Tuza
Mandátová komise – Ing. Vladimír Černý, PhDr. Marie Nováková, JUDr. Bedřich Procházka
Volební komise – Ing. Petr Cejpek, Bohumír Herbrich, Jan Klusáček, JUDr. Lubomír Krpoun
Zapisovatel – Jana Velebová
Ověřovatel – Josef Holas
Námitka z pléna - k formátu lístků pro tajnou volbu, na kterých je označeno číslo delegáta. Mgr. Tuza
sdělil, že číslo delegáta je uvedeno omylem a navrhl způsob úpravy volebních lístků tak, aby bylo číslo
delegáta odstraněno.

Námitka z pléna – kdo bude sčítat lístky z tajné volby, když ještě není zvolená volební komise? Mgr.
Tuza nechal zvolit volební komisi aklamací. Pro 77, proti 0, zdrželi se 4 delegáti. Volební komise si ze
svého středu zvolila předsedu JUDr. Lubomíra Krpouna.
Námitka z pléna – podle stanov musí nejprve seznámit s počtem delegátů. Mgr. Tuza seznámil
přítomné, že na sněmu je přítomno (prostřednictvím delegátů) „celkem 939 hlasů, počet překračuje
2/3 členů a může se usnášet ve všech záležitostech“. (Pozn. – dle informace sekretariátu bylo ke dni
sněmu 1 376 členů pobočného spolku, účast odpovídá 68,24%)
Námitka z pléna – volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele a komisí má podle stanov
proběhnout aklamací.
Námitka JUDr. Vacek – pro správný průběh dle stanov je nutné nejprve zvolit předsedajícího sněmu, a
to aklamací.
Navržen Mgr. Tuza, z pléna navržen Ing. Kazda.
Volba aklamací – Mgr. Tuza 31 hlasů, Ing. Kazda 42 hlasů. Předsedajícím sněmu zvolen Ing. Kazda.
Ing. Kazda převzal funkci předsedajícího sněmu.
Dokončena tajná volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a mandátové komise. Předseda volební
komise JUDr. Krpoun sdělil výsledek volby. Všichni navržení kandidáti byli zvoleni.
Hlasování o odvolání MR a DR – hlasování aklamací, zda bude tajné: 78 pro, 1 proti, 2 se zdrželi.
Provedena tajná volba o odvolání MR a DR, předseda volební komise seznámil s opravou počtu hlasů
na 944 (původní počet 939 označil za administrativní chybu, tj. na sněmu je zastoupeno 68,60 %
všech platných hlasů) a s výsledkem volby: pro odvolání MR a DR 632 hlasů (66,95%), proti 312 hlasů.
MR a DR byla odvolána.
Schválení programu sněmu:
-

Slavnostní zahájení

-

Seznámení s obsahem petice

-

Volba předsedajícího, volební a mandátové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu

-

Hlasování o odvolání MR a DR

-

Hlasování o schválení programu

-

Volby

-

Schválení účetní závěrky

-

Usnesení Okresního sněmu

-

Závěr

Schváleno aklamací – pro 79 delegátů, proti 0, zdrželi se 2 delegáti (26 hlasů)

Diskuse:
-

JUDr. Petr Vacek – vyzval ke stmelení a další práci pro OMS Třebíč, označil OMS Třebíč za
jeden z velkých a poměrně úspěšných OMS. Vyzval delegáty, aby si zvolili ty, kteří budou
pro OMS pracovat.

-

Ing. Jiří Pulec – seznámil krátce s prací DR a její reakcí na vzniklou situaci. DR informovala
MR, že je ve 4 členech neusnášeníschopná.

-

Ing. Zdeněk Skoumal – seznámil delegáty s důvody odchodu jeho a dalších členů MR
z funkce člena rady.

Volba členů MR a DR – předsedající vysvětlil způsob voleb dle stanov. Bude použit připravený volební
lístek pro volbu MR. Další návrhy z pléna nebyly vzneseny. Ke každému jménu bude doplněna funkce
(nebo více funkcí), na které kandidát kandiduje. Delegáti vyškrtají kandidáty (a/nebo funkce). Na
volebním lístku může zůstat max. 9 osob, každá na jinou funkci. Bude použit připravený lístek pro
volbu DR. Z pléna byly doplněny další návrhy na členy DR. Delegáti vyškrtají kandidáty. Na volebním
lístku zůstanou max. 3 osoby.
Kandidátní listina na členy MR:
Luděk Kovář, Dis.

předseda kulturně propagační komise

Petr Škoda

předseda myslivecké komise

Mgr. Jiří Tuza

předseda MR, místopředseda MR

Josef Joura

předseda střelecké komise

Vladimír Homolka

člen rady

Zdeněk Veleba

předseda kynologické komise

Ing. David Hybner

předseda ekonomické komise

Mgr. Filip Tesař

člen rady

Antonín Pokorný

předseda, předseda ekonomické komise

MVDr. Radek Busta

předseda organizačně právní komise

Ing. Tomáš Sedláček

předseda

Mgr. Josef Drmota

místopředseda

Ing. Antonín Měrka

předseda kulturně propagační komise

Jiří Jurka

předseda myslivecké komise

Ing. Zdeněk Skoumal

předseda ekonomické komise

Rostislav Skoumal

předseda střelecké komise

Josef Smutný

předseda kynologické komise

Petr Piňos

předseda organizačně právní komise

Radovan Mittner

člen rady

Kandidátní listina na členy DR:
Zdeněk Vaněk

Ing. František Kazda

Ing. Jiří Pulec

Eduard Janoušek

Představení kandidátů – kandidáti byli postupně (v pořadí dle kandidátní listiny) vyzváni ke svému
představení v rozsahu cca do 5-ti minut. Za nepřítomné kandidáty bylo jejich představení provedeno
vždy jiným delegátem.
Tajné volby MR a DR. Předseda volební komise JUDr. Krpoun seznámil s výsledkem voleb. Sdělil, že na
volbu členů DR bylo odevzdáno 80 platných volebních lístků a jeden lístek (12 hlasů) neplatný. Na
volbu členů MR bylo odevzdáno celkem 80 volebních lístků, z toho 56 platných a 24 neplatných (ty
reprezentovaly 273 hlasů).
Volba Dozorčí rady:

Zdeněk Vaněk
582 hlasů
Ing. Jiří Pulec
809 hlasů
Ing. František Kazda
734 hlasů
Eduard Janoušek
655 hlasů
Dozorčí radu budou tvořit členové: In. Jiří Pulec, Ing. František Kazda, Eduard Janoušek

Volba myslivecké rady:
Předseda:
Mgr. Jiří Tuza
Antonín Pokorný
Ing. Tomáš Sedláček
Předsedou myslivecké rady se stal Ing. Tomáš Sedláček

13 hlasů
162 hlasů
492 hlasů

Místopředseda:
Mgr. Jiří Tuza
Mgr. Josef Drmota
Místopředsedou myslivecké rady se stal Mgr. Josef Drmota

88 hlasů
579 hlasů

Kulturně propagační komise:
Luděk Kovář, Dis.
165 hlasů
Ing. Antonín Měrka
493 hlasů
Předsedou kulturně propagační komise se stal Ing. Antonín Měrka
Myslivecká komise:
Jiří Jurka
Petr Škoda
Předsedou myslivecké komise se stal Jiří Jurka

564 hlasů
103 hlasů

Ekonomická komise:
Ing. David Hybner
Antonín Pokorný
Ing. Zdeněk Skoumal
Předsedou ekonomické komise se stal Ing. Zdeněk Skoumal

170 hlasů
13 hlasů
484 hlasů

Střelecká komise:
Josef Joura
Rostislav Skoumal
Předsedou střelecké komise se stal Rostislav Skoumal

134 hlasů
533 hlasů

Kynologická komise:
Zdeněk Veleba
Josef Smutný
Předsedou kynologické komise se stal Josef Smutný

205 hlasů
464 hlasů

Organizačně právní komise:
MVDr. Radek Busta
Petr Piňos
Předsedou organizačně právní komise se stal Petr Piňos

219 hlasů
427 hlasů

Členové myslivecké rady:
Vladimír Homolka
Mgr. Filip Tesař
Radovan Mittner
Členem myslivecké rady se stal Radovan Mittner

71 hlasů
140 hlasů
464 hlasů

Schválení účetní závěrky
Ing. Skoumal seznámil delegáty se zprávou ekonomické komise o hospodaření OMS za
uplynulé období. Sdělil, že hospodářský výsledek hospodaření za rok 2016 je zisk ve výši 343.863,27
Kč. MR doporučila schválit tento výsledek s tím, že zisk bude použit na činnost spolku v budoucích
letech a převeden na účet hospodářského výsledku minulých let.
JUDr. Vacek provedl krátký položkový rozbor předloženého materiálu („Přehled o příjmech a
výdajích“ a „Přehled o majetku a závazcích“)
Předsedající před hlasováním upozornil delegáty, že hlasování proběhne o předložených
materiálech („Přehled o příjmech a výdajích“ a „Přehled o majetku a závazcích“), který bude
předložen rejstříkovému soudu ke zveřejnění.
Hlasování: všichni delegáti pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel

Diskuse
-

Ing. Tomáš Sedláček – poděkoval delegátům za zvolení, vyzval ke společné práci všech
pro OMS

-

Vladimír Homolka – poděkoval všem spolupracovníkům i všem delegátům, vyzval
k ukončení sporů a práci pro OMS a myslivost.

Usnesení
Návrh usnesení přednesl zástupce mandátové komise Ing. Černý v tomto znění:
Okresní myslivecký sněm
1. Volí předsedajícího sněmu Ing. Františka Kazdu
2. Volí volební komisi ve složení: Ing. Petr Cejpek, Bohumír Herbrich, Jan Klusáček, JUDr.
Lubomír Krpoun
3. OMS ČMMJ, z.s. tajnou volbou odvolal dosavadní Mysliveckou Radu a Dozorčí radu OMS
ČMMJ, z.s. Třebíč
4. Volí:

Mandátovou komisi ve složení Ing. Vladimír Černý, PhDr. Marie Nováková,

JUDr. Bedřich Procházka
Zapisovatele paní Janu Velebovou
Ověřovatele zápisu pana Josefa Holase
5. Schvaluje program jednání OMS ČMMJ, z.s. Třebíč dne 26.9.2017
6. Schvaluje účetní závěrku hospodaření OMS ČMMJ, z.s. Třebíč za rok 2016 a použití
hospodářského výsledku z roku 2016 dle návrhu MR
7. Vyhlašuje výsledky volby Myslivecké rady OMS ČMMJ, z.s. Třebíč ve složení
Ing. Tomáš Sedláček

předseda

Mgr. Josef Drmota

místopředseda

Ing. Antonín Měrka

předseda kulturně propagační komise

Jiří Jurka

předseda myslivecké komise

Ing. Zdeněk Skoumal

předseda ekonomické komise

Rostislav Skoumal

předseda střelecké komise

Josef Smutný

předseda kynologické komise

Petr Piňos

předseda organizačně právní komise

Radovan Mittner

člen rady

8. Vyhlašuje výsledek volby Dozorčí rady OMS ČMMJ, z.s. Třebíč ve složení
Ing. Jiří Pulec, Ing. František Kazda, Eduard Janoušek
9. OMS ČMMJ, z.s. Třebíč bere na vědomí veškeré diskusní příspěvky členů i hostů

Návrh usnesení podepsali všichni členové mandátové komise
Předsedající vyzval delegáty k vznesení připomínek k volbám a návrhu usnesení. Nebyly vzneseny
žádné námitky k volbám ani usnesení.
Hlasování o usnesení: 80 delegátů pro, nikdo proti, 1 delegát (13 hlasů) se zdržel
Závěr
Předsedající poděkoval přítomným a ukončil zasedání sněmu

Zapisovatelka, jednatelka: Jana Velebová

Ověřovatel zápisu: Josef Holas

Předsedající: Ing. František Kazda

Předseda MR: Ing. Tomáš Sedláček

