
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

 Okresní myslivecký spolek Třebíč 

 

Zápis z okresního mysliveckého sněmu 

konaného dne 31. května 2018 v 16.30 hodin na Bažantnici 

Hosté: 
- ing. Moučka, DR Halali, a.s. 

 
Sněm zahájil místopředseda OMS J. Drmota, přivítal přítomné delegáty a hosty, konstatoval 
usnášeníschopnost sněmu (zastoupeno 468 členů z 1333, tj. 34,66%). U hlasování o předsedajícím, 
programu a komisích, navrhl hlasování aklamací. Návrh byl delegáty schválen jednomyslně bez 
připomínek. Předsedajícím OS navrhl předsedu OMS T. Sedláčka. 

 
Volba předsedajícího proběhla aklamací: 

- navržen T. Sedláček, schváleno, 1 delegát se zdržel hlasování  
 
Zapisovatel - schváleno aklamací: 

- navržen J. Drmota, schváleno, 1 delegát se zdržel hlasování 

 

Ověřovatel zápisu - schváleno aklamací: 

- navržena M. Nováková, schváleno, 1 delegát se zdržel hlasování 

 

Návrhová a mandátová komise - schváleno aklamací: 

- navrženi K. Ort a M. Nováček, schváleno, 1 delegát se zdržel hlasování 

 

Schválení programu sněmu: hlasováno proběhlo aklamací, schváleno jednomyslně 

Program okresního sněmu: 

1. Zahájení 
2. Volba předsedajícího 
3. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, návrhové a mandátové komise 
4. Schválení programu sněmu 
5. Zpráva předsedy 
6. Schválení účetní závěrky 
7. Schválení rozpočtu na roky 2018 a 2019 
8. Schválení vnitřního předpisu č. 001/2018 OMS Třebíč  
9. Diskuse 
10. Usnesení 
11. Závěr 
 

Průběh jednání: 



 

Program: 

1. Zahájení 

2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele, komisí 

3. Zpráva předsedy OMS 

o splněné úkoly - pořádek v členské evidenci, opláštění věží, zahájení oprav na 

Bažantnici, získání dotace z nadace ČEZ na střelecké věže a střechu Bažantnice, 

vybrán nový jednatel A. Měrka, prodlouženy úřední hodiny sekretariátu, smluvně 

ošetřeno využití ploch na Bažantnici autoškolami, uzavřena kauza J. Vlka, proběhl 

celorepublikový přebor na loveckém kole, myslivecký víkend v Třebíči, zahájeno 

vydávání elektronického Zpravodaje OMS Třebíč 

o zamyšlení nad významem členství v ČMMJ 

o zdůvodnění navýšení členského příspěvku, přehled členských výhod člena ČMMJ, 

zdůraznění významu ČMMJ při obhajobě zájmů myslivců. Při dalším úbytku členů 

hrozí pokles významu myslivosti, pokles síly organizace a ohrožení zájmu všech 

myslivců.     

4. Schválení hospodářského výsledku za rok 2017 

o Z. Skoumal, předseda ekonomické komise, informoval o způsobu vedení 

účetnictví, způsobu čerpání dotací, shrnul hlavní investice za předchozí období. 

Informoval o plánované opravě střechy Bažantnice. Komentoval jednotlivé 

položky hospodaření a návrh rozpočtu. 

o DR nemá k předloženým materiálům připomínky 

o Hlasování - schválení přednesené účetní uzávěrky, zisk bude použit na činnost 

spolku v následujícím období - hlasování počtem zastoupených členů 

 

OS schvaluje 100% hlasů hospodářský výsledek za rok 2017 a využití zisku v činnosti spolku v dalším 

období 

 

5.  Schválení rozpočtu na roky 2018 a 2019 

o Z. Skoumal informoval o nutnosti schválit dva rozpočty - důvodem velké investice 

- oprava střechy a Memoriál Karla Podhájského - oba rozpočty podrobněji 

okomentoval. Požádal delegáty o schválení plánovaných investic. 

o Schválení rozpočtů na roky 2018 a 2019 - hlasování počtem zastoupených členů 

 

OS schvaluje rozpočty na roky 2018 a 2019, 100% hlasů pro oba návrhy.  



 

6. Schválení vnitřního předpisu č. 001/2018 OMS Třebíč 

o Z. Skoumal vysvětlil hlavní body dokumentu, aktuální částky navržené tímto 

předpisem (cestovné, stravné, odměny rozhodčím) a pravidla pro nakládání 

s financemi OMS. 

o Schválení předpisu  č. 001/2018 OMS Třebíč - hlasování počtem zastoupených 

členů 

 

OS schvaluje předpis č. 001/2018 OMS Třebíč, 100% hlasů pro. 

 

7. Diskuse 

o J. Pulec, předseda DR OMS Třebíč 

▪ proběhla 3 jednání DR, řešena stížnost bývalé jednatelky, proběhla 

kontrola členské evidence, kontrola zbraní a střeliva, prověrka nájemních 

smluv, převod příspěvků, kontrola kynologických akcí - nebyly zjištěny 

závažné nedostatky, drobné připomínky předány MR, jsou průběžně 

řešeny 

o T. Sedláček 

▪ vysvětlení detailů uzavření kauzy J. Vlka, která byla definitivně 

vypořádána přijetím peněžního daru místopředsedy ČMMJ p. Červenky 

na zakoupení kulové zbraně, obdarovaný považuje tuto formu 

kompenzace za dostatečnou. J. Vlk na aktivu MH potvrdil přijetí částky, 

nákup zbraně a poděkoval MR za přispění k dořešení kauzy.  

▪  navýšení základního členského příspěvku ČMMJ o 200,- Kč na 1000,- Kč. 

Při zaplacení do 31.8.2018 bude placena původní částka 800,-. Stejně tak 

u již zaplacených příspěvků. Vyzval delegáty k vyslovení názoru a 

pověření delegáta za OMS Třebíč k hlasování.   

▪ Z pléna navrženo otevření diskuse na přehodnocení věku 65 let a stavu 

studenta pro snížení členského příspěvku. 

▪ Diskuse nad výhodami a argumenty členství v ČMMJ - zajištění kvalifikace 

myslivců, loveckých psů, kolektivní pojištění mysliveckých akcí. 

▪ Z. Skoumal detailně rozvedl rozdělení celkové částky navrhovaného 

příspěvku 1000,- vzhledem k OMS, Halali a sekretariátu 

o ing. Moučka (DR Halali) 



▪  informoval o současném stavu pojišťovny Halali, o pojistných 

produktech, problematice domu na Jungmanově ulici v Praze 

o T. Sedláček 

▪ informoval o stavu objektu Bažantnice a uvažovaném přesunu 

sekretariátu. Seznámil delegáty s výhodami a nevýhodami a vyzval je 

k vyjádření. Nikdo nevznesl námitky proti přesunu sekretariátu  

▪ připomněl školení prohlížitelů zvěřiny na Bažantnici 13.6.2018 

 

OS pověřil delegáta OMS Třebíč na jednání Sboru zástupců ČMMJ hlasovat PROTI navýšení 

členského příspěvku od roku 2019. Pro toto rozhodnutí hlasovalo 243 delegátů, proti 150, zdrželo 

se hlasování 68.   

 

8. Usnesení 

 

OS schvaluje usnesení v následujícím znění (pro: 462; proti: 0; zdržel se: 0)  

o OS schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek OMS Třebíč za rok 2017 

s tím, že zisk bude použit na činnost spolku v budoucích letech a převeden na 

účet hospodářského výsledku minulých let  

o OS schvaluje návrh rozpočtu OMS Třebíč na rok 2018 

o OS schvaluje návrh rozpočtu OMS Třebíč na rok 2019 

o OS schvaluje předpis č. 001/2018 OMS Třebíč 

o OS pověřuje delegáta na Sboru zástupců hlasovat PROTI navýšení členského 

příspěvku ČMMJ od roku 2019 

 

9. Závěr - T. Sedláček poděkoval přítomným a provolal: „Myslivosti zdar!“ 

 

 

Zapisovatel:  J. Drmota    Ověřovatel zápisu: M. Nováková 

 

Předsedající:  T. Sedláček  


