
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč 

Zápis č. 3/2018 
 

z jednání okresní myslivecké rady OMS Třebíč, svolané předsedou Ing. Tomášem Sedláčkem, 

které se uskutečnilo dne 26. 4. 2018 v 17.00 hodin na Bažantnici 

 

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:   - 
 

Program: 

1. Uvítání, návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. Kontrola úkolů z minulých jednání MR 

3. Příprava mysliveckého víkendu 

4. Plán kynologických akcí 

5. Příprava okresního sněmu 

6. Návrh rozpočtu na roky 2018 a 2019 

7. Příprava celostátního přeboru LK 2018 

8. Různé 

9. Ukončení 

  

1. Uvítání, návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu: 

Předsedající jednání myslivecké rady: Ing. Tomáš Sedláček 

Zapisovatel: Mgr. Josef Drmota 

Ověřovatel zápisu: Petr Piňos 

- Návrh jednomyslně schválen 

 

2. Kontrola úkolů z minulých jednání OMR 

a. Ekonomické komisi připravit Ekonomickou směrnici (termín: 31.12.): 

• Směrnice zaslána k prostudování předem, na místě podán návrh na doplnění - 

majetek evidován od hodnoty 1.000,-, elektrospotřebiče a zbraně evidovány 

nehledě na hodnotu, stejně jak zařízení podléhající revizi  

• konkrétní částky (cestovné,…) budou v případě změny legislativy 

aktualizovány usnesením myslivecké rady, přímo ve směrnici uvedeny 

aktuální údaje 

• v případě kynologických a střeleckých akcí může cestovní příkazy podepsat na 

místě vrchní rozhodčí, odpovídající text bude doplněn do návrhu směrnice  

• formulář pro vyúčtování cestovních nákladů bude vyvěšen ke stažení na webu 

 

Myslivecká rada neschválila poměrem hlasování 1-6-2 zařazení zařízení podléhajícího 

revizi bez udání minimální hodnoty do evidence majetku.  

 

Usnesení: myslivecká rada schválila předložené znění Ekonomické směrnice obsahující 

evidenci drobného majetku od hodnoty 1.000,- Kč a zbraní v jakékoliv hodnotě 

poměrem hlasování (pro-proti-zdržel se) 8-0-1. 

  



b. MR uložila členům rady, aby v termínu do 31.3., napsali předsedovi EK požadavky na 

znění ekonomické směrnice. 

• splněno - viz. bod výše 

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

• podáno na PČR 

d. SK ve spolupráci s OPK připravit pravidla pro zacházení se zbraněmi na střelnici 

• je v jednání, znění se připravuje, 4.5.2018 v 16,00 hodin schůze SK 

e. OMR ukládá jednateli poptat stavební firmy o kalkulaci nákladů na úpravu části 

Bažantnice pro případné vytvoření sekretariátu v termínu do 26.4. 

• zadána studie na využití prostor, čeká se na zpracování, následovat bude 

poptávka na konkrétní zadání 

f. OMR pověřila OPK, aby ve spolupráci s ČMMJ Praha zjistila dopad GDPR na chod 

OMSu  

• Piňos - má předjednanou firmu v případě, že z ČMMJ nevzejde žádná 

informace 

• je potřeba pouze přehodnotit, které údaje pro práci OMS, resp. komisí 

potřebujeme 

• je třeba z webu případně vyčistit osobní informace 

g. Myslivecká rada pověřila OPK přípravou dodatku ke smlouvě s firmou, která vede pro 

OMS účetnictví s ohledem na požadavky GDPR v termínu 22.5.2018 

• je v jednání, zajišťuje Piňos, projedná v uvedeném termínu 

h. Myslivecká rada uložila členům do 31.3. připravit podklady pro návrh rozpočtů na roky 

2018, 2019 a zaslat mailem předsedovi EK 

• splněno, pro příště nezbytné dodržet stanovený termín 

i. Myslivecká rada pověřila jednatele, aby vyzval rozhodčího a OMS Znojmo, aby byly 

veškeré náležitosti zkoušek psů dány do souladu s právními předpisy a Zkušebním řádem 

pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti, dodali vyúčtování akce a zajistili převod poplatku 

za zkoušky na pořádající OMS Třebíč. 

• dopis odeslán, prozatím bez odezvy 

j. Myslivecká rada pověřila předsedu, aby ve spolupráci s jednatelem zajistili přípravu a 

způsob předání diplomů dlouholetým členům OMS 

• je v řešení, návrhy jsou na sekretariátu 

k. Myslivecká rada pověřila předsedu MK zjištěním možnosti uspořádat školení 

hodnotitelských komisí na Bažantnici a projednat školení prohlížitelů zvěřiny 

• do aktivu MH bude stanoven termín s nájemcem Bažantnice, na aktivu bude 

oznámen 

• termín školení prohlížitelů bude obratem projednán s VŠ veterinární, podle 

jejich možností případně i v červnu  

l. OMR pověřila předsedy komisí k roztřídění materiálů z jednotlivých komisí na 

Bažantnici do 31.8.2018 

• nutno dořešit, není dokončeno 

 

3. Příprava mysliveckého víkendu 

Dle sdělení předsedů komisí je většina záležitostí již organizačně zajištěna. Na ZST domluveni 

kynologové se psy, sokolníci, vzduchovky a terče na střílení jsou také předjednány. Lesní 

pedagogiku a troubení zajistí Trubači z Bukoviny, kteří budou též přítomni zahájení přehlídky 

v pátek 4.5. od 13,00. Pozvánky na zahájení přehlídky byly zaslány. 

- budou dále  obesláni novináři z místních periodik 

- ZST - kynologové od 14,00 hodin 

- vzduchovky - Kazda, Jurka, terče R. Skoumal 



- katalog: Měrka, Drmota 

- vjezd do areálu omezen, na povolení OMS 

 

4. Příprava okresního sněmu 

Tisk lístků pro delegáty, seznamy členů  

- informace do spolků zaslána, stejně jako pozvánka a tiskopis pro zmocnění 

- po jednání OMR bude do spolků dále zaslán přehled projednávaných dokumentů, 

zejména informace o Vnitřním předpisu OMS (Ekonomické směrnici) 

- personální zabezpečení organizace zajištěno 

- návrh usnesení musí být k dispozici 30 dnů předem, návrh obsahu: 

  - schválení Vnitřního předpisu OMS 

  - schválení rozpočtu na roky 2018 a 2019 

  - schválení účetní uzávěrky za rok 2017 

  - volba delegáta na Sbor zástupců ČMMJ 

- schválení Ekonomické směrnice musí být v programu, program musí být tudíž doplněn a 

obratem znovu odeslán s doplněním tohoto bodu - zajistí jednatel do 30.4. 

 

5. Návrh rozpočtu na roky 2018 a 2019 

Předseda EK předložil MR návrhy rozpočtu na roky 2018 a 2019 projednané na jednání EK, 

návrh zaslán členům OMR předem. 

- dva návrhy budou předloženy z praktických důvodů a vzhledem k předpokládané výši 

plánovaných investic 

- 2018 předpokládán vyrovnaný rozpočet 

- 2019 předpokládaný deficit vzhledem k rekonstrukci střechy na Bažantnici 

- údaje byly po informacích jednotlivých předsedů komisí aktualizovány 

 

Usnesení: OMR schválila návrh rozpočtu OMS na roky 2018 a 2019 poměrem hlasování 

(pro-proti-zdržel se) 9-0-0 

 

6. Příprava celostátního přeboru ČMMJ na LK 

- střelecké věže opraveny, je třeba opravit lavičky, rekonstrukce proběhne do termínu akce 

- přislíbená podpora ze strany ČMMJ Praha 

- rozhodčí ze SK OMS Třebíč 

- zahájení v 8,00, trubače se pokusí zajistit předseda OMS  

- je třeba dořešit problém popelnic, včetně mysliveckého víkendu, nákup zajistí jednatel 

 

Usnesení: OMR schválila nákup 3 ks stojanů na igelitové pytle na odpadky 

 

 

7. Různé 

 

a. Jednatel předložil daňové přiznání za rok 2018 zpracované účetní firmou 

 

Usnesení: OMR vzala na vědomí podání daňového přiznání  

 

b. Předseda seznámil členy MR s ukončením prací na opravě střeleckých věží. Akce byla 

dokončena dle dohody s panem Skoumalem. Závěrečná zpráva na Nadaci ČEZ byla 

zaslána poštou.  

c. Jednatel přednesl návrh na uspořádání přednášky pro všechny členy OMS Třebíč. 

Termín a téma bude projednáno. Téma: „Úpravy v krajině“ – pokusit se případně 

zajistit autobus na exkurzi? Účast pro členy OMS Třebíč by byla zdarma. 



o v jednání, je třeba zjistit konkrétní zájem, bude vhodnější uspořádat přímo na 

Bažantnici  

d. Návrh na rekonstrukci střechy – výběr dodavatele 

o prozatím doručena jedna nabídka - firma Vašíček 

o je nutné poptat podrobnou specifikaci zakázky, zejména kalkulaci lešení 

o je vhodné poptat i další firmy 

o po konkretizaci zakázky bude svolána mimořádná MR 

e. Návrh na rekonstrukci balkonu – výběr dodavatele 

o doručeny 3 nabídky  - Adam, Diviš, Stavoizola 

o oprava střechy musí předcházet opravě balkonu, výběr bude proveden jako 

navazující krok 

f. Přesun sekretariátu na Bažantnici – otázku je, kdo o tomto kroku rozhodne. Je nutné 

diskutovat výhody a nevýhody (nájemné cca 60 tis Kč/rok, nepřetržitá kontrola 

Bažantnice, autoškol, probační služba, parkování vs. sekretariát v centru města, sídlo 

SVS, dostupnost hromadné dopravy). 

o informace bude přednesena v rámci diskuse na Okresním sněmu a bude dán 

prostor pro připomínkování ze strany členů  

g. Aktiv mysliveckých hospodářů – úvod předseda, předseda MK – zhodnocení 

přehlídek, hosté ze SVS (dr. Brávek) a MěÚ, informace o výkupu čelistí a příspěvcích 

na myslivecké hospodaření (předseda), přednáška Mgr. Drmota 

o připravit vzorky čelistí proplácení černé zvěře podle věku 

o fotodokumentace - dotační tituly, dataprojektor dohodne jednatel 

o stručný komentář uzavření kauzy p. Vlka (předseda) 

h. Předseda KK informoval o jednání KK  

o  příprava svodu 

▪ posuzování dr. Nahodil, pí. Machátová 

▪ členové ČMMJ předloží průkaz, cena 200,-, nečlen 400,- 

▪ příprava od 6,30, členové KK, nutné vymezit zákaz vjezdu přes střeliště 

▪ zahájení v 9,00 - Lukovští trubači po přejezdu v baziliky 

▪ veterinář - dr. Bartoněk 

▪ zahájení - předseda OMS 

o seznámil s ostatními plánovanými akcemi - PZ, ZV, ZN, další plány po schůzi KK 

21.6. 

i. problematika časového vytížení jednatele 

o časové zatížení jednatele je nadměrné, samostatný chod jednotlivých komisí je 

podle jeho vyjádření nedostatečný a vyžadují náročný servis 

o jednotliví předsedové komisí si musí svoje akce kompletně ošetřit 

o jedním z možných zjednodušení do budoucna je přesun sekretariátu na Bažantnici 

a vybudování odpovídajícího zázemí pro komise, které si musí část práce udělat 

sami 

o MR požádá p. F. Texla s žádostí o výpomoc v případě dovolené jednatele, event. 

nárazových akcí  

j. jednatel informoval o využívání probační služby - zajištění legislativou daných 

povinností na práce v areálu Bažantnice 

k. uzavření smlouvy na poskytování pracovně lékařských služeb pro zaměstnance - 

jednatele a provedení zdravotní prohlídky 

o tento smluvní vztah je nutné uzavřít podle zákona 

o jednatel požádá svého smluvního lékaře o uzavření smlouvy, termín 31.5. 

l. doplnění nových členů komisí dle informací předsedů 

 

Usnesení: MR schválila doplnění členů jednotlivých odborných komisí. 



 

Zapsal:  Mgr. Josef Drmota   Ověřovatel zápisu: Petr Piňos 

 

 

 

Předseda: Ing. Tomáš Sedláček 

 

Zápis byl vyhotoven dne 26. 4. 2018, ověřen dne  

 

Přílohy:  

Vnitřní předpis OMS - Ekonomická směrnice 

Návrh rozpočtu na rok 2018 a 2019 

 


