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Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 
 Okresní myslivecký spolek Třebíč 

 
Zápis č. 14/2017   

 
 

z jednání okresní myslivecké rady OMS Třebíč svolané předsedou Ing. Tomášem Sedláčkem, 
které se uskutečnilo dne 24. 10. 2017 na Bažantnici. Jednání Myslivecké rady OMS zahájil 
předseda, který přivítal přítomné členy a konstatoval, že MR je usnášeníschopná.  
 
Přítomni:  Ing. Tomáš Sedláček, Jiří Jurka, Radovan Mittner, Josef Smutný, Ing. Zdeněk 

Skoumal, Petr Piňos 
Omluven:  Mgr. Josef Drmota, Rostislav Skoumal 
Hosté:  Ing. František Kazda (místopředseda DR) 
Uchazeči o pozici jednatele: Lenka Schneiderová, Ing. Antonín Měrka, Ing. David Hybner 
                          
Program: 
1. Uvítání, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. Výběrové řízení - ústní pohovory s uchazeči o post jednatele 
3. Různé 
 
1. Uvítání, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
Předseda navrhl volbu předsedy jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu takto: 
Předsedající a zapisovatel jednání myslivecké rady: Ing. Tomáš Sedláček 
Ověřovatel zápisu: Ing. Zdeněk Skoumal 
Schváleno hlasy všech přítomných členů MR. 
 
2. Výběrové řízení - ústní pohovory s uchazeči o post jednatele 
Ve stanoveném termínu se dostavili všichni pozvaní zájemci o místo jednatele OMS. Předseda 
uchazeče představil MR a představil uchazečům členy rady. Poté uchazeče vyzval, aby si 
vylosovali pořadí, v jakém před komisi předstoupí. Pořadí uchazečů bylo losováním staveno: 
1. Ing. Antonín Měrka, 2. Ing. David Hybner a 3. Lenka Schneiderová. Uchazeči dle 
vylosovaného pořadí přistoupili před členy rady a byly jim kladeny otázky jednotlivými členy. 
Uchazeči Ing. Měrka a paní Schneiderová nabízeli spolupráci na plný úvazek. Pan Ing. Hybner 
se ucházel o pozici na částečný pracovní poměr. Všichni uchazeči vyjádřili souhlas s uvedením 
jejich jména v zápise z Myslivecké rady. 
Poté komise hlasovala o jednotlivých kandidátech. U každého kandidátka členové komise 
stanovovali pořadí. Výsledné pořadí bylo členy komise stanoveno následovně: 1. Ing. Antonín 
Měrka, 2. Lenka Schneiderová, 3. Ing. David Hybner.  
Schváleno hlasy všech přítomných členů MR. 
Předseda pozval uchazeče před komisi a sdělil jim pořadí, v němž budou pozváni k jednání o 
uzavření pracovní smlouvy. Jako první bude pozván pan Ing. Antonín Měrka – jednání 
proběhne ihned po skončení výběrového řízení. V případě, že nebude uzavřena předběžná 
dohoda o uzavření pracovní smlouvy, bude osloven další kandidát v pořadí. 
Následně probíhala diskuse o tom, na jak dlouho uzavřít pracovní smlouvu a zda bude 
stanovena zkušební doba. Navržena byla smlouva na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 
měsíce.  
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Projednána byla též nástupní mzda, která bude uchazeči nabídnuta. Schválena byla 
předpokládaná nástupní mzda na plný úvazek dle podmínek výběrového řízení, tj. 21 tis. Kč 
hrubého. 
Následovalo jednání s uchazečem panem Ing. Antonínem Měrkou. Uchazeč nabízené 
podmínky pracovněprávního vztahu přijal. 
. 
 
3. Různé 
Na sekretariát byly předloženy termíny akcí plánovaných jednotlivými komisemi. Plán činnosti 
vypracuje Ing. Měrka v termínu do 31.10., jednatelka mu poskytne podklady od jednotlivých 
členů MR a rastr pro tvorbu plánu. 
Projednávala se problematika předávání sekretariátu, předběžně domluveno na 20.11. Bude 
nabídnuto jednatelce, od 21.11. by měla jednatelka čerpat dovolenou. Na sekretariátu budou 
pořízeny kopie předávacích protokolů mezi panem Venhodou a paní Velebovou. Budou použity 
jako výchozí materiál pro předávací protokoly mezi paní Velebovou a novým jednatelem.  
Předseda s předsedou OPK  vyzvedne na sekretariátu i protokoly o předání pokladny.  
Byla předložena konkurenční nabídka na kompletní opláštění střeleckých věží. MR rada se 
shodla, že s vyhodnocením bude ještě vyčkáno na aktualizovanou nabídku firmy Makáto.  
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
MR OMS Třebíč schválila: 
a) Pořadí zájemců o místo jednatele OMS, v němž budou zváni k jednání o uzavření pracovní 

smlouvy. 1. Ing. Antonín Měrka, 2. Lenka Schneiderová, 3. Ing. David Hybner 
b) Nabídnutí pracovní smlouvy na dobu neurčitou se stanovením zkušební doby na tři měsíce 
c) Nástupní plat jednatele ve výši 21 tis. a předložení těchto podmínek prvnímu z uchazečů. 

 
 

 
MR OMS Třebíč uložila: 
a) Předsedům EK a OPK připravit pracovní smlouvu, stanovení platového výměru, pracovní 

náplně a hmotné zodpovědnosti v souladu s podmínkami, které byly součástí výběrového 
řízení. 

b) Jednatelce předložit předávací protokoly mezi Josefem Venhodou a Janou Velebovou a ve 
spolupráci s OPK připravit předávací protokoly pro předání novému jednateli. 

c) 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. 

d) Jednatelce zaslat Ing. Měrkovi rastr pro vytvoření plánu činnosti na rok 2018 
e) Předsedovi KPK zpracovat plán činnosti na rok 2018 a zajistit jeho tisk 
 

 
 

Zapsal:  Ing. Tomáš Sedláček                                    Ověřovatel zápisu: Ing. Zdeněk Skoumal 
 

 
Příští myslivecká rada se uskuteční na Bažantnici dne 5. 11. 2017 v 16.00 hodin 


