Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Okresní myslivecký spolek Třebíč
Zápis č. 17/ 2017
Z jednání okresní myslivecké rady OMS Třebíč, svolané předsedou Ing. Tomášem Sedláčkem,
které se uskutečnilo dne 7. 12. 2017 v 13.00 hodin na Bažantnici.
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

Členové OMR Třebíč:
Ing. Tomáš Sedláček, Mgr. Josef Drmota, Jiří Jurka, Radovan Mittner, Rostislav
Skoumal, Josef Smutný, Ing. Zdeněk Skoumal, Ing. Antonín Měrka,
Zástupce dozorčí rady: Ing. František Kazda
Petr Piňos (část jednání)
Mgr. Jaromíra Moudrá, Ing. Jaroslav Kotrba, Ing. Jiří Bartoš, Ing. Ivan Jupa, Ing.
Karel Orth. Ing. František Texl

Program:
1.
Uvítání, návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu
2.
Slavnostní jednání se zástupci obcí s rozšířenou působností
3.
Jednání s panem Josefem Vlkem, Okříšky
4.
Opláštění střeleckých věží
5.
Bažantnice
6.
Smlouva s autoškolami
7.
Různé
8.
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: Rostislav Skoumal
Pro tento návrh hlasovali všichni členové rady.
Slavnostní jednání se zástupci ORP
Na slavnostní část jednání OMR byli přizváni zástupci ORP Třebíč, Náměšť nad Oslavou,
Moravské Budějovice a Kraje Vysočina. Došlo ke zhodnocení předchozího roku z pohledu
vzájemné spolupráce a nastínění výhledu spolupráce na rok 2018. Po ukončení slavnostní
části jednání, MR pokračovala dle programu bez hostů.

Jednání s panem Josefem Vlkem, Okříšky
Předseda MR informoval, že za účasti místopředsedy DR, Ing. F. Kazdy předal panu Josefu
Vlkovi 27.11.2017 dar Ing. Jiřího Červenky ve výši 25.000,- Kč jako kompenzaci za příkoří,
která mu byla v 80tých letech ze strany tehdejšího ČMS způsobena. Zároveň pan Vlk
podepsal Darovací smlouvu, podle níž považuje tuto formu vyrovnání za dostatečnou. OMR
se jednomyslně ztotožňuje s obsahem Darovací smlouvy. Její obsah bude zveřejněn v rámci
jednání Okresního sněmu v roce 2018 společně se stručným vysvětlením zásadních bodů
celého případu.
Pan Josef Vlk byl přizván na jednání rady 7.12.2017 osobně a byl s výše uvedenými závěry
seznámen.
Pan Josef Vlk s daným postupem podle vlastního vyjádření nesouhlasí, požaduje další
vypořádání ze strany OMS.
Opláštění střeleckých věží
Dosud vykonané práce byly firmou Skoumal Ivo fakturovány, odsouhlaseno proplacení
(všichni pro).
Bažantnice
Proběhlo jednání s firmou Pyros, návštěva technika dohodnuta na 8.12.2017.
Revize na plynové spotřebiče a vedení proběhnou po Novém roce. Každý rok musí být
následně proveden servis a jednou za tři roky revize.
Elektrorozvody budou kontrolovány v nejbližším možném termínu, včetně revize.
Po Novém roce proběhne revize spalinových cest. Nájemce byl vyzván k provedení revize
přenosných zařízení.
Klíče od Bažantnice jsou k dispozici u nájemce nebo OMS, všechny prostory jsou v případě
potřeby přístupné. Je nutné zpracovat návrh na výměnu systému zamykání.
Do budoucna je třeba připravit a projednat drobnou úpravu nájemní smlouvy na Bažantnici
vzhledem k inflační doložce, k prostorám bytu a garáží. OMR zmocňuje k jednání předsedu p.
Sedláčka.
Kontrola střechy - provede jednatel A. Měrka, podle vyjádření nájemce zatéká, je třeba
vyřídit reklamaci.
Koberec na ochozu na Bažantnici před plesem - přípravou pověřen A. Měrka
Info pro členy rady a nájemce: Byla uzavřena nová smlouva na pojištění budovy Bažantnice.
Smlouva s autoškolami - parkoviště
Jednání probíhá s autoškolou Vostrý.
Smlouva bude přeformulována na „Smlouvu o užívání pozemku“. Doba smluvního vztahu je
1 rok. (hlasování - 6 pro, 2 se zdrželi). Čas výcviku nebude kolidovat s Plánem práce OMS a
mimořádné akce budou operativně konzultovány.
Do smlouvy doplnit podmínku omezení automobilů do 3,5 tuny. Při účasti více uživatelů si
budou uživatelé využití vzájemně koordinovat.
Cena pro další jednání je dohodnuta na 6.000,- Kč/rok (pro 5, proti 1, zdrželi se 2)
Různé:
a) Nutno vytvořit směrnici pro odměňování jednotlivých členů komisí a připravit návrh znění
DPP, v součinnosti s předsedy komisí stanovit jednotnou výši hodinové odměny.

b) Proplacení přesčasů paní Jany Velebové - v předloženém výkazu nejsou odečteny ze
zákona povinné přestávky na jídlo a oddech v délce min. 30 minut, výkaz obsahuje úkony
nácviku psů před zkouškami, které nejsou náplní práce jednatele. Část hodin byla čerpána
jako náhradní volno za předchozí období (dne 10.11.). K proplacení zbývá 4,5 hodiny.
(hlasování - všichni pro)
c) Nabídka kurzu myslivosti pro učitele MŠ a ZŠ na okrese Třebíč - kurzovné zdarma, úhrada
pouze režijních výdajů (náboje, exkurze, předplatné časopisu Myslivost,…), praxi si zajistí
uchazeči sami, podmínkou je úhrada členství v ČMMJ. (schváleno jednomyslně)
d) Informace ze Sboru zástupců dne 17.11.2017:
- Předpokládané náklady Memoriálu Karla Podhajského - cca 0,5 mil. Kč.
- informace o pojišťovně Halali
- informace o společnosti Myslivost spol. s r.o.
- Schválen nový Klub mladých myslivců
e) oficiální schválení dosavadních členů jednotlivých odborných komisí OMS dle stanov
ČMMJ (všichni pro)
f) Nákup skartovačky pro potřeby OMS, pultového mrazáku na Bažantnici zajistí A: Měrka
(schváleno jednomyslně)
g) J.Venhodovi se poskytne za zaškolení nové jednatelky v měsíci červnu a spolupráci při
předávání sekretariátu (úhrada nákladů) odměna ve výši 1410,-Kč. Vzhledem k tomu, že byl
zjištěn rozdíl v pokladně (účetnictví) za jeho funkční období ve výši 1410,- Kč, bude odměna
za zaškolení nové jednatelky převedena do pokladny (účetnictví) OMS Třebíč, J. Venhoda s
tímto postupem je seznámen a souhlasí s ním.
h) MS rada se seznámila s návrhem rozpočtu na rok 2018 projednaným na EK a zaslaným
členům rady 16.11. 2018 a odsouhlasila jeho předložení na okresním sněmu v roce 2018.
Jednomyslně.
i) informace o shánění darů do tomboly na ples OMS
j) Informace o nevhodném osvětlení schodiště a parkoviště Bažantnice – návrhy řešení
připraví Mittner
MR OMS Třebíč schválila:
a) konečné vypořádání „kauzy pana Josefa Vlka“ ve smyslu Darovací smlouvy a shrnutí
kauzy na okresním sněmu (hlasování: všichni pro)
b) proplacení faktury za dosud realizované práce na opláštění věží (hlasování: všichni pro)
c) proplacení 4,5 hodiny přesčasů bývalé jednatelce paní Janě Velebové (hlasování: všichni
pro)
d) Uzavření Smlouvy o užívání pozemků na Bažantnici autoškolami Vostrý za 6.000,- Kč/rok
e) přípravu a položení koberce na ochozu Bažantnice před plesem (schváleno jednomyslně)
f) personální složení jednotlivých komisí OMS (schváleno jednomyslně)
g) nákup skartovačky pro potřeby OMS a mrazáku na Bažantnici (schváleno jednomyslně)

h) návrh rozpočtu OMS na rok 2018
MR OMS Třebíč uložila:
a) OPK vytvořit směrnici pro odměňování členů komisí, připravit návrh znění DPP, stanovit
jednotnou výši hodinové odměny (termín - konec února 2018)
b) jednateli A. Měrkovi a R. Mittnerovi zpracovat návrh na výměnu zámků na Bažantnici,
včetně finanční rozvahy (termín - konec února 2017)
c) předsedovi OMS jednat o úpravě nájmu garáží na Bažantnici (termín - do konce ledna)
d) jednateli A. Měrkovi a místopředsedovi J. Drmotovi zpracovat návrh dopisu s nabídkou
kurzu myslivosti pro učitele ZŠ a MŠ, zveřejnění na webu OMS a obeslání škol (termín - konec
prosince 2017)
e) OPK ve spolupráci s EK připravit dodatek k nájemní smlouvě na Bažantnici se
zapracováním inflační doložky a pronájmu garáží
MR OMS Třebíč vzala na vědomí:
a) zprávu o přípravě revizí na Bažantnici
b) uzavření smlouvy na pojištění budovy Bažantnice
c) informace ze sboru zástupců
Zapsal: Mgr. Josef Drmota
Předseda: Ing. Tomáš Sedláček
Zápis byl vyhotoven dne 09. 12. 2017, ověřen dne

Ověřovatel zápisu: Rostislav Skoumal

