Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Okresní myslivecký spolek Třebíč
Zápis č. 16 / 2017
Z jednání okresní myslivecké rady OMS Třebíč, svolané předsedou Ing. Tomášem Sedláčkem,
které se uskutečnilo dne 24. 11. 2017 v 19.00 hodin na Bažantnici.
Přítomni:

Omluveni:

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

Program:
1.
Uvítání, návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu
2.
Opláštění střeleckých věží
3.
Kauza „pan Josef Vlk, Okříšky“
4.
Různé
5.
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: Josef Smutný
Pro tento návrh hlasovali všichni členové rady.
Opláštění střeleckých věží
Předseda SK informoval, že byly kompletně provedeny práce na dozdění dvou střeleckých věží.
Předseda EK dořeší s panem Skoumalem způsob fakturace. Na opláštění věží jsou předloženy
dvě nabídky. Nabídka společnosti Makáto je ve výši 120 tis. Kč včetně dodání 61 m2 palubky,
které ještě chybí. Termín realizace firma nabídla na jaře dle počasí. MR zajistila ještě
konkurenční nabídku pana Ivo Skoumala ve výši 82 tis. Kč bez palubky (ta je v ceně cca 18500,Kč). Pan Skoumal provedl dozdění věží a je ochoten okamžitě v práci pokračovat s tím, že do
zimy by byla obložena nízká věž. Členové MR se jednohlasně rozhodli pro cenově výhodnější
nabídku pana Skoumala, a to i vzhledem k tomu, že celou opravu opláštění je třeba provést
nejpozději v termínu do konce března a se započetím prací nelze otálet.
Kauza Josef Vlk

Členové myslivecké rady se seznámili s dokumentací k případu pana Vlka. Místopředseda
DR shrnul celou kauzu od jejího vzniku. Členové MR se shodli, že celá kauza byla politování
hodná. Okresní myslivecký svaz nese podíl na odebrání kulové zbraně, protože toto sám
svým dopisem inicioval. Celou kauzou se prolínají osobní vazby, neboť osoby, které stály u
vzniku kauzy, se dále měly podílet i na rehabilataci pana Vlka, popř. se na ní měli podílet
rodinní příslušníci. Zřejmě i z tohoto důvodu nebyla úplná rehabilitace pana Vlka naplněna.
Předseda MR seznámil přítomné, že po osobní schůzce s předsedou a místopředsedou
ČMMJ Praha, mu byl předán dar pro pana Vlka. Jedná se o peněžní dar k zakoupení lovecké
kulovnice jako satisfakce za způsobená příkoří a neochotu ČMMJ pana Vlka odškodnit.
Součástí předání je i darovací smlouva podepsaná předávacím, v níž je mj. uvedeno, že pan
Vlk považuje předáním daru celou záležitost za uzavřenou. Předáním daru byli pověření
předseda MR a místopředseda DR za účasti Ing. Texla na sekretariátu OMS Třebíč v příštím
týdnu. Termín bude odsouhlasen po dohodě s panem Vlkem.
Různé:
- paní Velebová, i přes žádost myslivecké rady, nepředložila výkaz odpracovaných
přesčasů. MR se shodla, že pokud mají být přesčasy proplaceny, musí jejich přehled
paní Velebová předložit, pokud nebudou nalezeny na sekretariátu OMS.
- Byla projednána a schválena smlouva pro jednání s autoškolami, které budou mít
zájem u Bažantnice provádět výcvik. Cena za pronájem bude stanovena v rozmezí 3-6
tis Kč za rok, a to dle rozsahu využívání pozemků.
- Předseda informoval o některých závěrech ze sboru zástupců
o Zvýšení členského příspěvku od roku 2019 nebylo schváleno těsnou
nadpoloviční většinou
o OMSy jsou pověřeny projednat návrh na zvýšení příspěvku s členskou
základnou v termínu do 31.5.2018
o Byla schválena směrnice o organizování zkoušek z myslivosti
o Jednání s předsedou a místopředsedou ČMMJ ve věci kauzy pana Vlka a o
předání finančního daru pro pana Vlka
MR OMS Třebíč schválila:
a) Výběr firmy pana Ivo Skoumala k rekonstrukci opláštění střeleckých věží (hlasování:
všichni pro)
b) Návrh smlouvy pro jednání s autoškolami na využívání pozemku u Bažantnice (hlasování:
všichni pro)
MR OMS Třebíč uložila:
a) Předsedovi MR a místopředsedovi DR předat panu Vlkovi finanční dar na zakoupení
lovecké kulovnice
b) Paní Velebové předložit výkaz odpracovaných přesčasů, aby mohlo být rozhodnuto o
jejich proplacení
c) Předsedovi MR nakoupit další pomůcky pro práci s mládeží
MR OMS Třebíč vzala na vědomí:
a) informaci předsedy SK o dozdění střeleckých věží

b) informace předsedy ze sboru zástupců
Zapsal: Mgr. Josef Drmota
Předseda: Ing. Tomáš Sedláček
Zápis byl vyhotoven dne 26. 11. 2017, ověřen dne

Ověřovatel zápisu: Josef Smutný

