
Českomoravská	myslivecká	jednota,	z.s.	

Okresní myslivecký spolek Třebíč 
Zápis č. 1/ 2018 

 
Z jednání okresní myslivecké rady OMS Třebíč, svolané předsedou Ing. Tomášem Sedláčkem, 
které se uskutečnilo dne 9. 2. 2018 v 17.00 hodin v Klučově 
 
Přítomni: Členové OMR Třebíč:  
 Ing. Tomáš Sedláček, Mgr. Josef Drmota, Jiří Jurka, Radovan Mittner, Rostislav 

Skoumal, Josef Smutný, Ing. Zdeněk Skoumal, Ing. Antonín Měrka, Petr Piňos  
 Zástupce dozorčí rady: Ing. František Kazda 
Omluveni:  Ing. Jiří Pulec 

 
Program: 
1. Uvítání, návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. Kontrola úkolů z minulých jednání MR 
3. Inventarizace majetku 
4. Informace předsedy 
5. Informace jednatele 
6. Zkoušky adeptů a reprezentační ples 
7. Aktuální informace 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: Rostislav Skoumal 
Pro tento návrh hlasovali všichni členové rady. 

 
Kontrola úkolů z minulých jednání OMR 

a. Ekonomické komisi připravit Ekonomickou směrnici (termín: 31.12.) - předseda EK 
předložil návrh interního materiálu a požádal o vyjádření ke sporným bodům. 
V diskusi projednáno: 

• výše zůstatku v pokladně - dohodnut limit 100.000,-Kč 
• podepisování výdajových dokladů - jednatel podepisuje do výše 25.000,-Kč; 

nad tuto částku spolupodepisuje předseda, ev. místopředseda, nebo další dva 
členové rady 

• do směrnice nutno vytvořit vzorové dokumenty - příjmové, výdajové doklady, 
cestovní příkaz, přesné znění DPP (univerzální doklad pro všechny komise), 
včetně stanovených pravidel, co kdo spolupodepisuje 

• práce rozhodčích, lektorů a další bude řešeno formou DPP 



• cestovné (sazba za použití motorového vozidla vč. pohonných hmot) - 
dohodnuto na paušál 5,- Kč/km pro rozhodčí, lektory a další spolupracovníky, 
nutno doložit kopii velkého TP s prohlášením o krytí případných škod 
z vlastního havarijního pojištění a nepožadování případné škody na vozidle; 
zaměstnanec OMS a členové myslivecké rady a dozorčí rady sazby cestovních 
náhrad podle vyhlášky 

•  stravné 80,-Kč (5-12h);120,- Kč (12-18h); 190,-Kč (nad 18h); 
 

Usnesení: OMR schválila zapracování výše uvedených bodů do Směrnice schváleno 
hlasováním, všichni pro.  
 

b. R. Skoumalovi zajistit doplnění seznamu zbrojířů (termín: po nástupu nového 
jednatele) 

• v řešení 
c. SK ve spolupráci s OPK připravit pravidla pro zacházení se zbraněmi na střelnici, 

doplnit popř. dalšího zbrojíře na Policii ČR 
• v řešení   

d. OPK připravit text pro DPP obsahující klauzuli proškolení osoby v oblasti BOZP 
(termín: 31.12.) 

• v řešení, viz. výše 
e. p. Sedláčkovi a p. Měrkovi řešit osobně kooperaci OMS a SZeŠ Třebíč v oblasti 

pořádání zkoušek z myslivosti (termín: 31.12.2017) 
• do konce roku nebylo možno uskutečnit z důvodu zaneprázdnění jednatele, po 

novém roce nebyl dosud stanoven termín ze strany ředitele SZeŠ 
f. OPK vytvořit směrnici pro odměňování členů komisí, připravit návrh znění DPP, 

stanovit jednotnou výši hodinové odměny (termín - konec února 2018) 
• návrh: rozhodčí, normistr 600,- Kč denně; vrchní rozhodčí 800,- Kč denně; pro 

lektory odměny hodinové 120,-Kč/hod; za zkoušky adeptů 800,- Kč/den 
 

Usnesení: OMR schválila hlasováním výše uvedené taxy pro odměňování, všichni pro. 
 

g. jednateli A. Měrkovi a R. Mittnerovi zpracovat návrh na výměnu zámků na 
Bažantnici, včetně finanční rozvahy (termín - konec února 2017) 

•  představen návrh systému rozdělení klíčů jednotlivým členům OMR a 
pronajímateli, odhad nákladů 43.136,- Kč. 
 

Usnesení: OMR schválila hlasováním objednání představeného systému zámků a rozdělení 
klíčů, všichni pro. 
 

h. OPK ve spolupráci s EK připravit dodatek k nájemní smlouvě na Bažantnici se 
zapracováním inflační doložky a pronájmu garáží  

• zpracováno, podepsáno, garáže pronajaty 600,-Kč/měsíc, podepsána inflační 
doložka 
 

Usnesení: OMR bere na vědomí doplnění nájemní smlouvy na Bažantnici o dodatky č.1 a 2. 
 

Inventarizace majetku 
Dle účetní je třeba provést co nejrychleji. Bažantnice byla informativně oceněna v minulém roce 
při zjišťování pojistné částky na věcnou hodnotu. Nyní je třeba provést zejména inventarizaci 
DHIM. EK připraví seznam inventarizovaného materiálu.  



• termín: konec února 2018 
  
Usnesení: jednatel ve spolupráci s EK provede inventarizaci drobného majetku v termínu 
do 28.2.2018 a předložit účetní firmě; OMR stanovuje inventarizační komisi ve složení: Z. 
Skoumal, A. Měrka; likvidační komisi ve složení: R. Skoumal, P. Piňos, R. Mittner 

 
Informace předsedy 

a. Informace o podepsaných smlouvách – autoškoly  
 

OMR vzala na vědomí uzavření smluv s Autocentrem Vostrý a Autoškolou Herz. 
 

b. návrh na schválení smlouvy o stravenkách pro jednatele, návrh na stravenku 100,-Kč. 
Po diskusi bylo navrženo smlouvu neuzavírat a objednávat stravenky přímo - 
schváleno 8 členy, 1 se zdržel;  
 

Usnesení: OMR schválila odebírání stravenek od společnosti Sodexo v hodnotě 100,- Kč, 
bez písemného smluvního vztahu. 

 
c. Jednání s nájemcem Bažantnice panem Bednářem – spolupráce, podmínky: 
Proběhla dvě jednání v průběhu ledna. Byly podepsány dodatky k nájemní smlouvě, 
vyjasněny povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy. Je shoda na vzájemné spolupráci 
s tím, že je třeba veškeré nesrovnalosti okamžitě řešit. OMS zajistil revize na zařízení 
(prostředky PO, kontrola komínů, servis plynových kotlů, hotová není ještě revize na 
elektro a  tlakové nádoby), nájemce dodá revize „přenosných“ zařízení. Nájemce 
upozornil na zatékání střechou a balkonem do velkého sálu. V kuchyni vše funguje, na 
dotaz investic do kuchyně nájemce nereflektoval. Co by řešil, jsou stoly a židle v hlavním 
sále (41 stolů, 164 židlí), zvážit cedule na cestu k Bažantnici – parkoviště každý užívá dle 
svého uvážení – výcvik jízdy v autě, výměna olejů, opravy vozidel, běžkaři. Není pro něj 
zajímavé (a ekonomické) zajišťovat občerstvení pro adepty apod. akce -  nedostane se na 
nízkou cenu, dohady s placením, vysoké náklady na topení a vaření. Je třeba zaplatit 
elektřinu dle odpočtu ve střelecké místnosti – ideálně 1xrok.  
P. Mittner informoval podrobně o stavu areálu a interiérů na Bažantnici, kterou provedli 
s jednatelem při přípravě systému klíčů. Byla provedena oprava venkovních lamp na 
parkovišti, osvětlení balkónu ad. Upozornil na nepovolené zásahy do elektroinstalace 
neznámou osobou, nepořádek v některých místnostech Bažantnice. 
Úkoly:  

i. krátkodobý horizont (zajištění nejbližších akcí) - vyvolat jednání T. 
Sedláček+R.Skoumal vs. p. Bednář v pátek 16.2.2018 

ii. střednědobá varianta - zvažovat vybudování provizorní kuchyňky 
v přízemí, úprava nájemní smlouvy s ohledem na zajištění činnosti 
OMS - předseda 

iii. na Okresní sněm připravit - návrh přesunu sekretariátu 
 

Usnesení: OMR uložila předsedovi OMR vstoupit v jednání s panem Bednářem ohledně 
doplnění nájemní smlouvy, p. Mittnerovi připravit analýzu stavu a realizovaných opatření 
na Bažantnici pro Okresní sněm, jednateli připravit rozvahu přesunu sekretariátu na 
Bažantnici pro potřeby Okresního sněmu a rozvahu vybudování provizorní kuchyňky 
v přízemí budovy. 
 

d. Požadavek p. Bednáře na nový dřez na Bažantnici 



 
Usnesení: OMR neschválila nákup nového dřezu, v krátkodobém horizontu uvažuje o 
zpracování celkové koncepce dalšího využití Bažantnice. 

 
e. Návrh na sestavení seznamu investic do Bažantnice (balkon, stoly+židle, malý 

salonek, vybavení pokojů, rekonstrukce kuchyně, nový dřez). Je potřeba udělat 
poptávku na dodání jednotlivých prací, popř. zařízení. Stanovit priority a včas vybrat 
dodavatele, aby práce byly včas objednány a mohly v průběhu roku proběhnout. 
Největším problémem je balkon, protože skrz špatnou izolaci zatéká, což je patrné i na 
obložení stropu v hlavním sále, balkon musí být pochozí. 

 
Usnesení: OMR uložila jednateli poptat tři dodavatele na opravu izolace balkonu 
v termínu do 30.3. 2018. 
Usnesení: OMR uložila předsedovi a jednateli připravit žádost na Nadaci ČEZ na 
vytvoření školící místnosti v horním salonku Bažantnice.  
 

f. Návrh na aktualizaci plánu činnosti OMR 
Předseda představil rozpracovaný plán činnosti MR - stanovení hlavních cílů, směřování 
OMS, servis pro členy ad.  

 
Usnesení: OMR vzala na vědomí rozpracovaný plán činnosti MR pro další období  
 

g. Návrh na aktualizaci seznamu výhod pro členy OMS 
Předseda seznámil se seznamem výhod, upraveno bylo zejména pojištění. 

 
Usnesení: OMR ukládá svým členům zpracovat další návrhy členských výhod s ohledem na 
plánované zvýšení členského příspěvku 
 

h. Návrh na odměnu ve výši 2000,- Kč pro jednatele – zejména za nedořešené stravenky, 
které byly nabídnuty uchazečům při výběrovém řízení  

 
Usnesení: OMR schválila odměnu jednateli ve výši 2000,- Kč, schváleno hlasováním, 8 pro, 
1 se zdržel 
 

i. Předseda navrhnul vydávání zpravodaje OMS v PDF formátu – aktuální informace do 
spolků. Zasílán bude mailem, na sekretariátu volně k odebrání. Jednotliví členové 
komisí a jednatel zašlou základní údaje místopředsedovi J. Drmotovi do 31.3.2018, 
který se pokusí zpracovat návrh zkušebního vydání.   
 

Usnesení: OMR schválila přípravu nultého čísla zpravodaje OMS ve formátu PDF a 
rozeslání mailem do spolků. 

 
j. Zjistit vliv GDRP na OMS a příprava okresního sněmu  

Bylo navrženo přesunout konání sněmu na 31.5.2018 s ohledem na zásadní jednání 
Sboru zástupců dne 10.6.2018 
 

Usnesení: OMR pověřila OPK, aby ve spolupráci s ČMMJ Praha zjistila dopad GDRP na 
chod OMSu  

 
i.  



 
Usnesení: OMR pověřila OPK, aby připravila ke schválení organizaci okresního sněmu 

 
k. Návrh na úpravu výše mzdy jednatele po skončení zkušební doby, navrženo 24.000,-

Kč 
 
Usnesení: OMR schválila hlasováním výši mzdy jednatele od 4.3.2018 ve výši 24.000,- Kč; 
schváleno 6 hlasy, 2 proti, 1 se zdržel hlasování. 

 
Informace jednatele 

a. Pojištění členů – stav pojištění u členů, kde bylo zjištěno, že (ač zaplatili členství) 
nebyli v roce 2017 pojištěni. Problémy dořešeny, v současné době nemáme povědomí 
o členech se zaplaceným členstvím bez pojištění 

b. dokumentace komisí - v  sekretariátu obrovské množství nezařazeného materiálu, 
naprosto nepřehledně uložené. Podobná situace je u ostatního materiálu, například 
kynologické komise. Jednotliví předsedové komisí si musí roztřídit materiál. Termín: 
31.8.2018. 

c. sečení střelnice - pan Klodner má připomínky k vyplácení odměn; uložení sekačky a 
benzínu nevyhovuje; návrh na přesunutí techniky do garáže; jednatel a předseda 
kontaktují p. Klodnera ohledně dohody na rok 2018 

d. MS Javořice Studená poslal žádost o navržení pana Martinů z Třebíče na vyznamenání 
Za zásluhy o myslivost III. stupně; Jednatel prověří vztah navrženého k OMS Třebíč a 
odpoví zástupcům MS Javořice. 
 

Usnesení: OMR pověřila předsedy komisí k roztřídění materiálů z jednotlivých komisí.  
Usnesení: OMR schvaluje odpověď MS Javořice.  

 
e. zájem o práci - .p. Nobicht - zájem o práci v komisi, bude mu nabídnuta členství ve 

střelecké komisi, kontakt bude přeposlán R: Skoumalovi. 
 

Aktuální informace z komisí 
 

a. KPK - Zkoušky adeptů a reprezentační ples: 
projednáno odložení zkoušky z myslivosti pana Aleše Zelníčka z letošního termínu na 
rok 2019. 
 

Usnesení: OMR schvaluje jednomyslně odložení zkoušky z myslivosti pana Aleše Zelníčka 
na rok 2019. 

 
b. návrh na zřízení pietního místa čestného člena ČMMJ, pana Jurky v salonku na 

Bažantnici; druhým oceněným by měl být pan J. Svoboda; bude zahrnuto v koncepci 
úprav salonku 
 

Usnesení: OMR schvaluje jednomyslně vybudování pietního místa s medailonky pana 
Jurky a pana Svobody v horním salonku Bažantice. 

 
c. Ples ČMMJ 17.2.2018 - vstupenky vyprodány; v rámci propagace proběhnou ukázky 

troubení a přijímání mezi myslivce; připraveny dvě tomboly - velká zvěřinová a 
klasická;  

d. kurz adeptů 2018/19 probíhá, komplet servis zajišťuje KPK  



 
Usnesení: OMR schválila jednomyslně složení zkušební komise pro zkoušky adeptů ve 
složení: 

- předseda Ing. Tomáš Sedláček 
- místopředseda Bohumír Herbrich 
- I. skupina př. Mgr. Josef Drmota 
- II. skupina př. Ing. František Texl 
- III. skupina př. Jiří Jurka 
- IV. skupina př. Ing. Antonín Měrka 
- V. skupina př. Josef Smutný 
- VI. skupina př. Bc. Karel Horký 
- VII. skupina př. Jaroslav Krouchal 

 
 

e. první víkend v květnu 2018 - svatohubertská mše, je třeba zajistit ustrojené myslivce 
pro myslivecký průvod - prosba na jednotlivé členy OMR 

 
OMR bere na vědomí přípravu mysliveckého víkendu na Bažantnici, přehlídky trofejí i 
Svatohubertské mše v Bazilice sv. Prokopa 

 
f. Zprávy z EK: 

• návrh na podepsání petice proti omezení zbraní, rozeslat na jednotlivé spolky; 
upozornit, že není možné podepisovat opakovaně; jednatel vyvěsí na internet a 
rozešle do spolků  

• školení střeleckých a kynologických rozhodčích ČMMJ - návrh podpořit účast 
členům OMS, proplatit kurzovné, ubytování a cestovní náklady  

• AMP - nedostatečná informovanost o závažnosti virového onemocnění,; 
• přeškolení prohlížitelů zvěřiny - naplánovat na září - zajistí J. Jurka, termín: do 

konce září 2018 
• myslivecký víkend - plán na pozvání prodejců a doprovodný program, koordinace 

J. Jurka 
 

Usnesení - OMR schvaluje jednomyslně podporu petice proti omezení zbraní, kompletní 
úhradu nákladů pro školení střeleckých a kynologických rozhodčích i organizaci 
přeškolení laických prohlížitelů zvěřiny.  
 
OMR projednala závažnost situace u AMP a doporučuje myslivcům nepodceňovat situaci, 
sledovat aktuální informace a snižovat počty černé zvěře.  

 
g. Zprávy z KK: 

• školení rozhodčích - 2 auta, úhrada schválena 
• plán jarního svodu - posuzovatelé Machátová, Nahodil; trubači - Dohnal (DPP na 

jméno);  
• nákup pohárů na celou sezónu, KK zpracuje konkrétní požadavek, jednatel 

objedná  
• již v roce 2018 je třeba mít hrubou představu na Mem. K. Podhajského 2019; 

finance budou částečně z Kraje Vysočina, předpoklad přes 50.000,-; ČMMJ Praha 
100.000,-; rozpočet předpokládán kolem 500.000,- 

 
 



Usnesení: OMR schvaluje jednomyslně nákup pohárů na kynologické akce v roce 2018, 
obsazení svodu psů (Machátová, Nahodil) i úhradu nákladů trubačů na Svatohubertskou 
mši (Dohnal). 
  
Usnesení: OMR bere na vědomí informaci o předpokládaném rozpočtu MKP 2019.  

 
h. Zprávy ze SK: 

• nenalezena balistická zpráva pro disciplínu parkur - pokusí se zajistit jednatel, 
termín do 31.3.2018 

• kniha zbraní a střeliva - měla by být na Bažantnici u zbraní, prověří R: Skoumal, 
termín do 28.2.2018 

• informace o plánovaných akcích: 
i. 5.5.2018 - výcvik adeptů, okresní přebor 

ii. 10.5.2018 - závod firmy Agro, potřebují střelnici a obsluhu, 
zajistí Joura+Nevrtal 

iii. 13.5.2018 - Mistrovství republiky 
1. je potřeba koupit terče - 10.000 ks, nákup přes p. 

Nevrtala; zajistí R. Skoumal 
2. jednatel - Měrka; finanční - Z. Skoumal; ředitel - 

Sedláček; předseda – požádán bude p. Maša 
3. PC, kopírka, poháry - SK, jednatel 
4. zdravotník - dohodne jednatel 
5. jednatel - na web umístí info:  12.5.2018 - 13,00-19,00 

trénink; 13.5.2018 - 7,00 prezence na závod; kapacita 60 
střelců, přihlášky od 12.2.2018 do 10.5.2018, termín: 
konec února 2018 

 
Usnesení: OMR bere na vědomí přípravu střeleckých akcí a schvaluje jednomyslně nákup 
terčů pro jarní sezónu. 

 
Různé 

a. Předseda přednesl informace z jednání krajské koordinační rady 
• Pachový ohradník – dalších 10 km vytipovaných PČR podle hlášených střetů  
• Čelisti černé zvěře – v roce 2018 750 tis Kč, navíc čelisti bachyněk lončaček  
• Obnovení všestranných zkoušek o pohár hejtmana – letos Jihlava 
• MKP – poslat žádost o příspěvek na kraj (stačí mail) 
• Výzva grantu – zemědělské akce – dá se žádat na odměny kynologům (Jihlava) 

b. Předseda informoval o jednání na ČMMJ Praha 
• Kontrola OMSů – plnění všech směrnic, ekonomických ukazatelů apod., možná 

vytvoření seznamu akcí, které budou OMSy povinně pořádat 
• PR pracovník a pracovník pro práci s mládeží, z toho plynou vyšší finanční 

nároky, návrh na vyšší členské příspěvky 
• Prosazení myslivecké unie – povinné členství – nejasná podoba 

  
c. Předseda informoval o podání žádosti o grant na ZST, jednání s probační službou – 

proběhlo jednání na OMSu – nabídka na zaměstnání odsouzených k obecně 
prospěšným pracím, projednání plánu práce s mládeží na KPK – připraven dotazník 
pro spolky.  

d. Čerpání finančních prostředků – Kraj Vysočina – je možné čerpat na odměny pro 
rozhodčí (kynologie), popř. další. 



Usnesení: OMR bere na vědomí informace z jednání na ČMMJ Praha a krajské 
koordinační rady 
Usnesení: OMR ukládá ekonomické komisi připravit žádost o grant z Kraje Vysočina – 
oblast zemědělství – kynologické akce. 

 
e. výpověď smluv - Okresní myslivecká rada schválila dne 21.12.2017 hlasováním Per 

rollam jednohlasně vypovězení nájemních smluv uzavřených s Autoškolou Skalka 
(smlouva ze dne 26.3.2002) a Autoškolou Miroslav Herc (smlouva ze dne 26.11.2001) ke 
dni 31.12.2017. 

 
Usnesení: OMR schvaluje jednohlasně výpověď smluv s Autoškolou Skalka a Autoškolou 
Miroslav Herz ke dni 31.12.2017. 

 
 

Zapsal:  Mgr. Josef Drmota    Ověřovatel zápisu: Rostislav Skoumal 
 
 
Předseda: Ing. Tomáš Sedláček 
 
Zápis byl vyhotoven dne 10. 2. 2018, ověřen dne 20.2.2018  

 


