
Českomoravská	myslivecká	jednota,	z.s.	

Okresní	myslivecký	spolek	Třebíč	

Zápis	č.	15	/	2017	
	
Z	jednání	okresní	myslivecké	rady	OMS	Třebíč,	svolané	předsedou	Ing.	Tomášem	Sedláčkem,	
které	se	uskutečnilo	dne	5.	11.	2017	v	16.00	hodin	na	Bažantnici.	
	
Přítomni:	 Členové	OMR	Třebíč:		
	 Ing.	 Tomáš	 Sedláček,	 Mgr.	 Josef	 Drmota,	 Ing.	 Antonín	 Měrka,	 Jiří	 Jurka,	

Radovan	Mittner,	Rostislav	Skoumal,	Josef	Smutný,	Ing.	Zdeněk	Skoumal,	Petr	
Piňos		

	 Zástupce	dozorčí	rady:	Ing.	František	Kazda,	Ing.	Jiří	Pulec	
Omluveni:	-	 	
	
Program:	
1. Uvítání,	návrh	zapisovatele	a	ověřovatele	zápisu	
2. Kontrola	úkolů	
3. Opláštění	střeleckých	věží	
4. Předání	sekretariátu	
5. Hodnotící	schůze	komisí	
6. Slavnostní	zasedání	MR	
7. Zprávy	z	komisí	
8. Různé	
9. 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	9	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:	Radovan	Mittner	
Pro	tento	návrh	hlasovali	všichni	členové	rady.	
	
Kontrola	úkolů	z	minulé	MR:	
a) Jednatelce	pokračovat	v	jednání	se	zástupci	uživatelů	honiteb,	kteří	si	doposud	pro	svoje	

členy	nevyzvedli	nové	členské	průkazy	-	z	větší	části	vyřešeno,	chybělo	dořešit	5	spolků,	
kontaktováni	 osobně	 předsedové	 p.	 Sedláčkem;	 p.	 Kazda	 -	 za	 rok	 2015	 zjištěn	 DR	
problém	v	evidenci	u	15	členů,	částečně	jde	o	překlepy,	špatně	uváděné	členské	číslo	a	
obdobné	 chyby;	 část	 členů	 nepojištěna,	 bylo	 administrativně	 vyřešeno,	 odpovídající	
finance	 na	 účtu	 OMS	 nechybí;	 je	 nutné	 zkontrolovat	 ještě	 rok	 2014,	 protože	 tehdy	
uzavřené	pojištění	může	sahat	až	do	2017	a	roky	2016	a	2017;		



b) Členům	OMR	připravit	Prohlášení	člena	rady	(termín:	24.10.)	-	splněno	
c) Předsedovi	 Kynologické	 a	 Myslivecké	 komise	 doplnit	 Plán	 práce	 OMS	 na	 rok	 2018	

(termín:	25.10.)	-	splněno	
d) J.	 Jurkovi	 s	R.	Mittnerovi	 zajistit	 nabídku	 firem	na	 výměnu	klíčů	na	Bažantnici	 (termín:	

15.11.)	 -	 Jurka	 zadal,	 zatím	 neobdržel	 odpověď,	 Mittner	 má	 nabídku;	 přesun	 výběru	
dodavatele	 na	 další	 jednání	MR;	 nutné	 předem	 projít	 budovu	 a	 prostudovat	 situaci	 -	
12.11.2017,	v	15,00,	sraz	na	Bažantnici			

e) R.	 Skoumalovi	 nechat	 zpracovat	 nabídku	 na	 dokončení	 rekonstrukce	 střeleckých	 věží	
(termín:	15.11.)		-	vypracováno,	rozesláno	členům	MR;		

f) A.	 Měrkovi	 zveřejnit	 na	 webových	 stránkách	 OMS	 text	 zápisů	 z	Okresního	 sněmu	
26.9.2017	a	z	jednání	OMR	číslo	12	(termín:	25.10.)	-	splněno	

g) J.	Jurkovi	zajistit	pohoštění	na	hodnotící	schůzi	komisí	OMR	(termín:	24.11.)	-	splněno	
h) 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.)	-	splněno		

i) členům	výběrové	komise	prostudovat	nabídky	uchazečů	o	práci	na	postu	jednatele	OMS	
(termín:	24.10.)	-	splněno	

j) Předsedům	EK	a	OPK	připravit	pracovní	smlouvu,	stanovení	platového	výměru,	pracovní	
náplně	 a	 hmotné	 zodpovědnosti	 v	souladu	 s	podmínkami,	 které	 byly	 součástí	
výběrového	řízení.	-	splněno	

k) Jednatelce	předložit	předávací	protokoly	mezi	Josefem	Venhodou	a	Janou	Velebovou	a	
ve	spolupráci	s	OPK	připravit	předávací	protokoly	pro	předání	novému	jednateli	-	nebylo	
předáno,	majetek	OMS	stále	veden	na	bývalého	jednatele	pana	Venhodu	

l) Předsedům	 EK	 a	 OPK	 připravit	 protokoly	 o	 předání	 majetku,	 vybavení,	 materiálu,	
pokladny	 a	 stavu	 financí	 na	 běžném	 účtu	 mezi	 paní	 Janou	 Velebovou	 a	 novým	
jednatelem.	-	probíhá	

m) Jednatelce	zaslat	Ing.	Měrkovi	rastr	pro	vytvoření	plánu	činnosti	na	rok	2018	-	splněno	
n) Předsedovi	KPK	 zpracovat	plán	 činnosti	 na	 rok	2018	a	 zajistit	 jeho	 tisk	 -	 splněno,	plán	

tisku	1600	ks	-	členové,	adepti,	MR,	100	ks	záloha	
	

Nevypršené	termíny:	
o) R.	Skoumalovi	zajistit	doplnění	seznamu	zbrojířů	(termín:	po	nástupu	nového	jednatele)		
p) Ekonomické	komisi	připravit	Ekonomickou	směrnici	(termín:	31.12.)	-	budoucí	termín	
q) OPK	připravit	text	pro	DPP	obsahující	klauzuli	proškolení	osoby	v	oblasti	BOZP	(termín:	

31.12.)	
	
Opláštění	střeleckých	věží	
Firma	Makáto	prozatím	nezaslala	nabídku	na	zednické	a	další	předjednané	práce,	dle	sdělení	
pana	 Vidourka	 dodá	 do	 středy	 8.11.2017,	 kompletní	 nabídku	 zaslal	 pan	 Ivo	 Skoumal.	
Zednické	 práce	 nutno	 zahájit	 neprodleně	 vzhledem	 k	hrozícím	 mrazům,	 firmu	 osloví	 R.	
Skoumal;	120.000,-	od	firmy	ČEZ	 již	na	účtu	OMS,	nutné	proinvestovat	v	určeném	termínu;	
jednatel	umístí	logo	sponzora	na	webové	stránky	OMS	
	
Předání	sekretariátu	

- proběhne	 20.11.2017	 ve	 12,00	 hodin,	 paní	 jednatelka	 bude	 následně	 čerpat	
dovolenou	

- za	MR	-	Sedláček,	Měrka,	Jurka,	Piňos	



- za	DR	-	Kazda		
- předávací	protokoly	připraví	OPK	
- Sedláček	 pozve	 písemně	 bývalého	 předsedu	 Vladimíra	 Homolku	 za	 účelem	 podání	

doplňujícího	vysvětlení	položek	předávaných	k	31.5.2017		
- do	 nástupu	 p.	Měrky	 vypomůže	 pan	 František	 Texl,	 zejména	 s	ohledem	 na	 vedení	

členské	evidence.	Kontaktuje	jej	předseda.	Spolupráce	na	DPP.	
- Z.	Skoumal	dojedná	v	bance	změnu	osob	oprávněných	k	disponováním	s	účtem	OMS;	

rada	jednomyslně	schvaluje	Z.	Skoumala	a	T.	Sedláčka	a	nového	jednatele	A.	Měrky.	
- výměna	zámků	proběhne	po	předání,	zajistí	R.	Skoumal	

	
Hodnotící	schůze	komisí	

- 24.11.2017,	16,00;	předsedové	pozvou	členy	jednotlivých	komisí	
- jako	host	pozván	Ing.	V.	Černý	(zajistí	Sedláček)	
- MR	na	toto	 jednání	zve	všechny	členy	odborných	komisí,	členy	myslivecké	 i	dozorčí	

rady,	kteří	se	v	průběhu	roku	2017	podíleli	na	činnosti	OMS	Třebíč	
	

Myslivecká	rada	-	slavnostní	zasedání		
- 7.12.2017,	od	13,00	hodin	
- pozvání	partnerů	OMS	(Sedláček)	

o starostové	ORP	
o vedoucí	odborů	ŽP	ORP	
o úředníci	státní	správy	myslivosti	ORP	
o zástupce	SVS	
o zástupce	KrÚ	Kraje	Vysočina	-	ing.	Bartoš	

- občerstvení	připraví	p.	Bednář	(dohodne	Sedláček)	
- po	ukončení	slavnostní	části	proběhne	pracovní	jednání	MR		

	
Informace	z	komisí	

- KPK	-	Mittner	-	na	ples	potřeba	koupit	nové	ubrusy	do	sálu,	eventuálně	
jednorázové	papírové;	MR	jednomyslně	souhlasí	s	nákupem	jednorázových	

- KPK	 -	 Měrka	 –	 předložil	 podklady	 k	připravovanému	 kurzu	 adeptů	 na	 další	 rok.	
Rozebrána	byla	adekvátnost	ceny	6.500,-	Kč	za	kurz	adeptů.	Cena	obsahuje	Penzum	
a	 předplatné	 časopisu	Myslivost.	MR	 jednomyslně	 rozhodla	 neřešit	 vlastní	 nákup	
doporučené	literatury,	v	případě	časopisu	bude	od	adeptů	požadováno	potvrzení	o	
odběru	 časopisu,	 vlastní	 cena	 kurzu	 bude	 o	 odpovídající	 položky	 snížena	 (obsah	
předepsané	literatury	ke	studiu	se	nemění)	

- KPK	 -	 informace	 o	 brigádní	 povinnosti	 adeptů	 -	 ½	 pracovní	 povinnosti	 musí	
minimálně	odpracovat	(15	hodin),	zbytek	mohou	zaplatit	po	200,-	Kč/hod.	

- SK	 -	 R:	 Skoumal	 zjistí	 propozice	 dětských	 střeleckých	 závodů	 Fomei	 Cup;	 MR	
schvaluje	nákup	dvou	palet	asfaltových	terčů	

- EK	 -	 požaduje	 od	 předsedů	 komisí	 urychlené	 zpracování	 návrhu	 rozpočtu	 na	 rok	
2018	
	

Různé:	
- p.	Měrka	navštívil	sekretariát	ČMMJ,	poukazuje	na	potřebu	dát	do	pořádku	tiskopisy	

vysvědčení	



- KPK	navrhuje	 řešit	 problematiku	 spolupráce	 se	 Střední	 zemědělskou	 školou	 v	rámci	
zkoušek	myslivosti	-	p.	Sedláček	a	p.	Měrka	navštíví	osobně	školu	a	zjistí	stav,	termín	-	
po	nástupu	p.	Měrky	do	funkce	

- Z.	 Skoumal	 navrhuje	 obeslat	 všechny	 partnery	 informativním	 dopisem	 o	 změně	
kolektivního	 statutárního	 orgánu	 -	 p.	 Sedláček,	 členové	 MR	 mu	 zašlou	 seznam	
partnerů	

- Informace	o	nástupu	jednatele:	jednatel	ve	výpovědi	v	původním	zaměstnání,	pokusí	
se	nastoupit	v	co	nejkratším	termínu	

- Mittner		
o požární	zpráva	v	řešení	
o osvětlení	schodišť	v	automatickém	režimu	(upravil	nájemce)	nevyhovuje	a	

chybí	osvětlení	hlavního	schodiště.	Při	kontrole	zámků	bude	projednáno	
s	nájemcem.				

- Sedláček		
o proběhnuvší	 korespondence	 OMS	 -	 nadace	 ČEZ	 (střelecké	 věže),	 p.	 Novák	

(výběrové	 řízení),	 Halali	 (ukončení	 pojištění),	 Autoškola	 spol.	 s.r.o.	 (nájem	
pozemků	u	Bažantnice),		

o část	 úkolů	 jednatele	 (administrativa	 -	 nadace	 ČEZ,	 informace	 o	 členství,	
informace	o	výkupu	čelistí	černé	zvěře,	příprava	rozpočtu,	Plán	činnosti	2018,	
spolkový	 rejstřík,	 správa	webových	 stránek)	 byla	 rozdělena	mezi	 členy	 rady,	
paní	jednatelce	byl	ponechán	volný	prostor	pro	pořádání	kynologických	akcí	

o vzniká	nový	kroužek	mladých	přátel	myslivosti	 -	Rapotice	 (celkem	na	okrese		
čtyři	kroužky)	

o případ	pana	Josefa	Vlka	-	je	nutné	zajistit	kompletní	dokumentaci;	po	předání	
sekretariátu	 bude	 příslušná	 složka	 prostudována	 členy	 MR	 a	 bude	 navržen	
postup	dalšího	jednání		

o příprava	na	Sbor	zástupců		
§ zvýšení	 členských	 příspěvků	 -	 zástupce	 OMS	 bude	 hlasovat	 proti	

zvýšení	členských	příspěvků,	předseda	pověřen	vystoupením	na	sboru	
zástupců;	hlasování:	všichni	pro	

§ schválení	Směrnice	pro	zkoušky	z	myslivosti	 -	 zástupce	bude	hlasovat	
pro;	hlasování:	pro	7,	zdrželi	Z.	Skoumal	a	R.	Skoumal	

- nutné	prověřit	smlouvu	na	odklízení	sněhu	na	Bažantnici	(Sedláček)	
- proplacení	úpravy	pracovního	stolu	na	sekretariátu	-	rada	odsouhlasila	v	max.	částce	

2950,-	Kč	(včetně	DPH)	
- zařazení	1,5	hodinového	bloku	do	výuky	adeptů	se	zaměřením	na	práci	s	mládeží	
- na	 praktický	 výcvik	 adeptů	 ve	 střelbě	 bude	 navazovat	 brigáda	 na	 údržbu	 střelnice,	

vedoucí	kurzu	oznámí	tuto	skutečnost	adeptům	při	zahájení	

MR	OMS	Třebíč	schválila:	

a) zahájení	 zednických	 prací	 na	 střeleckých	 věžích	 dle	 připraveného	 rozpočtu	 (hlasování:	
všichni	pro)	

b) 	tisk	1600	ks	Plán	činnosti	na	rok	2018	(hlasování:	všichni	pro)	
c) dočasné	zaměstnání	p.	Františka	Texla	na	DPP	pro	období	od	21.11.2017	po	nástup	p.	

Měrky	(hlasování:	všichni	pro)	
d) T.	 Sedláčka	 a	 Z.	 Skoumala	 a	 A.	Měrky	 jako	 osoby	 určené	 k	 disponování	 s	účtem	OMS	

(hlasování:	všichni	pro)	



e) nákup	 jednorázových	 papírových	 ubrusů	 pro	 potřeby	 mysliveckého	 plesu	 (hlasování:	
všichni	pro)	

f) nezajišťovat	 prostřednictvím	 OMS	 nákup	 Penza	 a	 předplatné	 časopisu	 Myslivost	 pro	
adepty,	 po	 adeptech	 bude	 nadále	 požadován	 doklad	 o	 povinném	 odběru	 časopisu	
(hlasování:	všichni	pro)	

g) nákup	dvou	palet	asfaltových	terčů	(hlasování:	všichni	pro)	
h) p.	Sedláčka	jako	delegáta	pro	Sbor	zástupců	17.11.2017	(hlasování:	všichni	pro)	
i) pověření	p.	Sedláčka	hlasovat	proti	zvýšení	členských	příspěvků	(hlasování:	všichni	pro)	
j) pověření	p.	Sedláčka	hlasovat	pro	přijetí	Směrnice	pro	zkoušky	z	myslivosti	(hlasování:	7	

pro,	zdrželi	se:	R.	Skoumal	a	Z.	Skoumal)	
k) proplacení	 úpravy	 pracovního	 stolu	 na	 sekretariátu	 v	max.	 částce	 2950,-Kč	 vč.	 DPH	

(hlasování:	všichni	pro)	
	

MR	OMS	Třebíč	uložila:	

a) Z.	 Skoumalovi	 provést	 nezbytné	 kroky	 k	vyřízení	 změny	 osob	 oprávněných	 disponovat	
s	účtem	OMS	(termín:	co	nejdříve.)		

b) p.	 Sedláčkovi	 kontaktovat	 partnery	 OMS	 ohledně	 informace	 o	 změně	 statutárního	
orgánu	(termín:	15.11.)	

c) p.	 Sedláčkovi	 pozvat	 písemně	 pana	 Vladimíra	 Homolku	 k	 předání	 sekretariátu	
20.11.2017	(termín:	10.11.)	

d) p.	Sedláčkovi	pozvat	partnery	na	slavnostní	jednání	myslivecké	rady	7.12.2017	a	zajistit	
občerstvení	(termín:	15.11.)	

e) předsedům	 jednotlivých	 komisí	 připravit	 návrh	 rozpočtu	 na	 rok	 2018	 (termín:	
10.11.2017)	

f) p.	Sedláčkovi	a	p.	Měrkovi	řešit	osobně	kooperaci	OMS	a	SZeŠ	Třebíč	v	oblasti	pořádání	
zkoušek	z	myslivosti	(termín:	31.12.2017)	

g) p:	 Sedláčkovi	 prověřit	 smluvní	 ošetření	 úklidu	 sněhu	 na	 přístupové	 komunikaci	
k	Bažantnici	a	parkovišti	(termín:	15.11.2017)	

		
MR	OMS	Třebíč	vzala	na	vědomí:	

a) výměnu	zámků	na	sekretariátu	po	předání	agendy	
b) organizační	přípravu	hodnotícího	setkání	komisí	dne	24.11.2017	
c) organizační	zajištění	slavnostního	zasedání	OMR	s	hosty	dne	7.12.2017	
d) písemnou	komunikaci	OMS	provedenou	prostřednictvím	předsedy	p.	Sedláčka	
e) převzetí	části	pracovních	úkolů	jednatelky	členy	myslivecké	rady	
f) formu	vypořádání	brigádnické	povinnosti	adeptů	
g) brigádnickou	výpomoc	adeptů	při	údržbě	střelnice	
	
	
Zapsala:		Mgr.	Josef	Drmota	 	 	 	 Ověřovatel	zápisu:	Radovan	Mittner	
	
	
Předseda:	Ing.	Tomáš	Sedláček	
	
Zápis	byl	vyhotoven	dne	5.	11.	2017,	ověřen	dne		


