Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Okresní myslivecký spolek Třebíč
Zápis č. 13 / 2017
Z jednání okresní myslivecké rady OMS Třebíč, svolané předsedou Ing. Tomášem Sedláčkem,
které se uskutečnilo dne 20. 10. 2017 v 17.00 hodin na Bažantnici.
Přítomni:

Omluven:

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

Program:
1.
Uvítání, návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu
2.
Kontrola úkolů
3.
Opláštění střeleckých věží
4.
Stav Bažantnice-revize, pojištění
5.
Hodnotící schůze komisí
6.
Plán kynologických akcí 2018
7.
Aktuální informace z komisí
8.
Výběrové řízení na jednatele
9.
Různé
10.
Ukončení
Záznam jednání:

Uvítání, návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu:

Předseda Ing. Tomáš Sedláček zahájil jednání OMR Třebíč a ověřil schopnost orgánu se
usnášet – rada je usnášeníschopná, přítomno 8 členů OMR.
Následně navrhl volbu předsedy jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu takto:
Předsedající jednání myslivecké rady: Ing. Tomáš Sedláček
Zapisovatel: Mgr. Josef Drmota
Ověřovatel zápisu: Jiří Jurka
Pro tento návrh hlasovali všichni členové rady.
Kontrola úkolů z minulé MR:
- kontakt a schůzky se zástupci honiteb, kteří si nevyzvedli členské průkazy jednatelka, probíhá
- dopis panu Vlkovi - odeslán
- jednání s panem Mejzlíkem - osobně kontaktován, nehodlá záležitost dál řešit
- kontrola úhrady členství - probíhá ze strany DR
- Prohlášení členů OMR a DR pro zápis do Spolkového rejstříku - kdo dosud nedodal,
odevzdat do úterý předsedovi.

-

zpracování Ekonomické směrnice - probíhá, bude vypracováno do konce
kalendářního roku
jednání s J. Smutným o podmínkách chovu lišek pro potřeby kynologické práce projednáno
doplnění Plánu práce na rok 2018 - chybí kynologie a myslivecká komise - Jurka,
Smutný - dodají do 25.10.2017
reklama na Bažantnici - Plán práce - p. Bednář informován, dodá text
střelnice - zbrojíř Joura zůstává, dalším zbrojířem bude navržen nový jednatel a R.
Skoumal, zbraně a střelnice předány, správce střelnice vyřešen
Frymont - spočítán doplatek pojištění, jednatelka uhradila
Zahrádkářská výstava - probíhá při současné prezentaci OMS
Příprava plesu probíhá, ples bude uspořádán 17.2.2018
jednání kynologické komise - proběhlo
výměna zámků - zpracován seznam potřebných zámků, předložen MR
aktualizace webových stránek - z větší části splněno Ing. Měrkou
věže - jednání s firmou Makáto proběhlo, 141.000,- Kč rozpočet bez demontáže,
stavebních úprav základu, nátěry palubek, dozdění věží.

Opláštění střeleckých věží
- Firma Makáto do týdne pošle nový návrh, včetně docenění zbývajících prací po
položkách. Stejné položky nechá zpracovat R. Skoumal pro porovnání cen. Firmě bylo
prozatím zaplaceno cca 21.000,-Kč za palubky, v případě jiného dodavatele bude
nutné doplatit zbytek materiálu. Z důvodu vyčerpání dotace ČEZ musí být dodržen
termín, MS radou požadovaný termín do konce března 2018.
Stav Bažantnice-revize, pojištění
- stav revizí na Bažantnici a OMS - Mittner
o trafostanice v havarijním stavu. Dohodnuta provizorní oprava a následná
revize - rada schvaluje předpokládané náklady do 25.000,- Kč
o požární ochrana - schválen návrh oslovit firmu Pyros za účelem zpracování
cenové nabídky na požární zabezpečení a prevenci objektu (Mittner)
o BOZP - paní jednatelka byla proškolena v oblasti BOZP a požární ochrany,
máme k dispozici doklady. U DPP bude upraven text dohody, kde budou
podchycena rizika (OPK).
o plynové spotřebiče, tlakové nádoby a komíny - bude se dále průběžně řešit
o nutno dořešit všechny spotřebiče, včetně vrhaček a spotřebičů na OMS
o nájemce dořeší revize na vlastní zařízení s pohyblivým přívodem
o výtah - označit jako neprovozuschopný a odpojit od přívodu elektřiny
- pojištění Bažantnice - podáno celkem 5 nabídek - Kooperativa (dvě nabídky), Halali,
ČPP, Allianz - schválena varianta Kooperativa (s vyšší variantou plnění odpovědnosti)
v ceně 13.883,- Kč; hlasováno - všichni pro, Z. Skoumal se zdržel
Hodnotící schůze komisí
- hodnotící chůze komisí - 24.11.2017 - Jurka - zajistí maso a víno, guláš objednán u p.
Havlíčka (Z. Skoumal).

Plán kynologických akcí 2018
- naplánováno 18 kynologických akcí, primárně určeny pro naše členy OMS, termíny
vykryty, honitby nasmlouvány přes myslivecké spolky. Otevřen zůstává pohár starosty
Nové Syrovice (dle vyjádření zástupců honitby).
Informace z komisí:
- střelecká komise - aktualizovat seznam členů komise na webových stránkách OMS
(Měrka)
- KPK - je třeba věnovat pozornost přípravě adeptů ve smyslu nově připravené
Směrnice ČMMJ. Pokud bude na sboru zástupců schválena, je třeba dořešit výcvik
v kulové střelbě v kooperaci s MS Nové Syrovice.
Otevírání obálek zájemců na obsazení místa jednatele:
- doručeny byly 4 obálky zájemců, otevírání se neúčastnil Ing. Antonín Měrka z důvodu
podání vlastní přihlášky, jména uchazečů k dispozici u předsedy
- členové OMR mají 4 dny na prostudování materiálů, ty zašle naskenované předseda
- výběrové řízení proběhne v úterý 24.10.2017 od 17,00 hodin na Bažantnici
- složení výběrové komise: Sedláček, Z. Skoumal, Smutný, Jurka, Piňos a Mittner;
k jednání přizváni zástupci DR
- MR odsouhlasila po prvním kole hodnocení pozvání tří uchazečů; jeden uchazeč zván
k pohovoru nebude
Různé:
- 16.2.2018 - zkoušky adeptů na Bažantnici
- Mittner - navrhuje opatření Bažantnice klíči tak, aby byla z hlediska OMS možná
kontrola všech prostor, je třeba oslovit více zájemců - zámečnictví na Staré poště osloví Jurka; Mittner - osloví další firmu z Brna
- na webové stránky - přidat kompletní kontakty členů MR - Měrka
- zápis z Okresního sněmu i Zápis z MR č. 12 umístit na webové stránky OMS - Měrka
- zveřejnit na webových stránkách kontakty na jednotlivé členy OMR (Měrka)
- 19.11. a 24.11. se koná školení lektorů v Praze a Brně, je vhodné navrhnout další
zájemce, kandidáty nahlásit p. Měrkovi
- pro potřeby Ekonomické směrnice odhlasována maximální výše pro občerstvení na
akcích OMS 200,- Kč/osobu, v případě účasti externích partnerů, max. 300,-Kč/osobu,
vždy bude vypracován seznam účastníků
- paní jednatelka jako zapisovatel odmítla podepsat Zápis č. 12 z jednání MR i zápis
z Okresního sněmu 26.9.2017, zápis bude podepsán ověřovatelem, předsedajícím
Okresního sněmu a předsedou OMS
- dotaz na udržovací kurz pro prohlížitele zvěřiny - bude zaúkolován nový jednatel, aby
projednal možnost uspořádání kurzu na Bažantnici v termínu cca 09/2018
- OMS nepožádal v srpnu o příspěvek na Zlatou srnčí trofej, který propadl
- příspěvek J. Smutnému na chov lišek schválen na 7.000,- Kč/rok; forma plnění
„jednorázová výpomoc“, formální záležitosti vypořádá OPK; všichni pro, Smutný se
zdržel.
- Z. Skoumal informoval o předběžném stavu hospodaření OMS za první pololetí 2017,
které bylo poskytnuto všem stávajícím i bývalým členům MR

-

na OMS přišla kopie anonymního dopisu ohledně nadužívání zasedací místnosti na
adrese Sv. Čecha 1. – s ohledem na podmínky stávající nájemní smlouvy, bude max.
akcí přesunuto na Bažantnici
předseda zaslal členům MR materiály na sbor zástupců, vyzval k jejich prostudování.
Na příští MR budou řešena doporučení pro jednotlivá hlasování

MR OMS Třebíč schválila:
a) opravu rozvodu u trafostanice na Bažantnici ve výši 25.000,- Kč (hlasování: všichni pro)
b) výběr uchazečů pro další kolo výběrového řízení na obsazení místa jednatele OMS,
termín konání 24.10.2017 od 17,00 na Bažantnici a složení výběrové komise: T. Sedláček,
Z. Skoumal, J. Smutný, J. Jurka, P. Piňos a R. Mittner (hlasování: 7 pro, A. Měrka se
otevírání obálek neúčastnil)
c) pojištění objektu bažantnice u pojišťovny Kooperativa (hlasování: 7 pro, Z. Skoumal se
zdržel)
d) max. výši občerstvení na akce OMS 200,- Kč/osobu, resp. 300,-/osobu při účasti
externích partnerů (hlasování: všichni pro)
e) příspěvek J. Smutnému na držení lišek 7.000,-/ročně (hlasování: 7 pro. J. Smutný se
zdržel)
f) přesun maximálního možného počtu akcí OMS do objektu Bažantnice (hlasování: všichni
pro)
MR OMS Třebíč uložila:
a) Jednatelce pokračovat v jednání se zástupci uživatelů honiteb, kteří si doposud pro svoje
členy nevyzvedli nové členské průkazy
b) Členům OMR připravit Prohlášení člena rady (termín: 24.10.)
c) Ekonomické komisi připravit Ekonomickou směrnici (termín: 31.12.)
d) Předsedovi Kynologické a Myslivecké komise doplnit Plán práce OMS na rok 2018
(termín: 25.10.)
e) R. Skoumalovi zajistit doplnění seznamu zbrojířů (termín: po nástupu nového jednatele)
f) J. Jurkovi s R. Mittnerovi zajistit nabídku firem na výměnu klíčů na Bažantnici (termín:
15.11.)
g) R. Skoumalovi nechat zpracovat nabídku na dokončení rekonstrukce střeleckých věží
(termín: 15.11.)
h) OPK připravit text pro DPP obsahující klauzuli proškolení osoby v oblasti BOZP (termín:
31.12.)
i) J. Jurkovi zajistit pohoštění na hodnotící schůzi komisí OMR (termín: 24.11.)
j) A. Měrkovi aktualizovat seznam členů komisí na webových stránkách a kontaktů na
jednotlivé členy OMR a zveřejnit zápis z okresního sněmu a jednání myslivecké rady
(termín: 25.10.)
k) členům výběrové komise prostudovat nabídky uchazečů o práci na postu jednatele OMS
(termín: 24.10.)
MR OMS Třebíč vzala na vědomí:
a) Schválení částky 5.000,- Kč (hlasování proběhlo formou Per Rollam) na podporu
pořádání všestranných zkoušek ohařů 21.-22.10.2017 ve Studenci

b) Informaci předsedy KK o přípravě zkoušek psů na rok 2018
c) informaci R. Mittnera o stavu revizí zařízení na Bažantnici, oblasti požární prevence a
BOZP
d) informace A. Měrky o průběhu zahrádkářské výstavy a přípravy plesu
e) termín zkoušek adeptů 16.2.2018
f) termín plesu 17.2.2018
g) informaci o přípravě nové Směrnice pro přípravu uchazečů o první lovecký lístek
h) termín konání školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ 19.11. a 24.11.
i) odmítnutí jednatelky OMS spolupodepsat zápis z okresního sněmu a zápis z jednání
OMR č. 12
j) propadnutí příspěvku ČMMJ na práci s mládeží na rok 2017 z důvodu nepodání žádosti
v srpnu 2017

Zapsala: Mgr. Josef Drmota
Předseda: Ing. Tomáš Sedláček
Zápis byl vyhotoven dne 20. 10. 2017

Ověřovatel zápisu: Jiří Jurka

