
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč 

Zápis č. 5/2018 
 

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

které se uskutečnilo dne 22. 6. 2018 v 16.00 hodin na Bažantnici 

 

Přítomni: Členové OMR Třebíč:  

 Ing. Tomáš Sedláček, Jiří Jurka, Radovan Mittner, Ing. Zdeněk Skoumal, Ing. 

Antonín Měrka 

Omluveni:  Mgr. Josef Drmota, Josef Smutný, Petr Piňos, Rostislav Skoumal 

Hosté: Ing. František Kazda 

 

Program: 

1. Uvítání, návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. Kontrola úkolů z minulých jednání MR 

3. Rekonstrukce střechy Bažantnice 

4. Střelnice OMS 

5. Informace z komisí 

6. Různé 

7. Ukončení 

  

1. Uvítání, návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu: 

Předseda Ing. Tomáš Sedláček zahájil jednání OMR Třebíč a ověřil schopnost orgánu se usnášet 

– rada je usnášeníschopná, přítomno 5 členů OMR. 

Následně navrhl volbu předsedy jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu takto: 

Předsedající jednání myslivecké rady: Ing. Tomáš Sedláček 

 Zapisovatel: Ing. Tomáš Sedláček 

 Ověřovatel zápisu: Ing. Antonín Měrka 

Návrh byl schválen všemi přítomnými. 

 

2. Kontrola úkolů z minulých jednání OMR 

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

Stanoven termín do 22.6.2018. Návrh směrnice předložen MR. Byl projednán a bude 

ještě konzultován jednatelem a předsedou SK na Policii ČR. 

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

Bažantnice pro případné vytvoření sekretariátu v termínu do 26.4. Firmy osloveny, ale 

nabídku zatím přes urgenci nikdo nepodal. Osloven Ing. Lexa, který určí prostor, kde 

by šly úpravy realizovat. 

c. Myslivecká rada pověřila jednatele zajištěním alespoň dvou dalších nabídek na 

rekonstrukci střechy. Byly doručeny nabídky dalších společností. 

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

OMS účetnictví s ohledem na požadavky GDPR v termínu 25.5.2018. Splněno, 

dodatek podepsán oběma stranami. 

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

způsob předání diplomů dlouholetým členům OMS. Splněno, zasláno poštou. Přišlo 

poděkování od Ing. Lexy. 

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

Bažantnici do 31.8.2018. Probíhá. 



g. Jednatel požádá svého smluvního lékaře o uzavření smlouvy, předjednáno, dořešit 

v termínu do 30.6.2018. Splněno. 

h. IHb - OMR pověřila jednatele zaslat vůdci dopis, že nebyly vrchním rozhodčím 

dodány náležitosti o průběhu zkoušek dle zkušebního řádu. Doručené vůdcem byly 

označeny OMSem Znojmo, coby pořadatelem zkoušek. Dopis zaslán. Proběhne 

schůzka se zástupci OMS Znojmo a panem Velebou v úterý 26.6.2018. 

i. OMR pověřila jednatele spočítáním nákladů na provoz střelnice, v termínu do příštího 

jednání OMR. Splněno, jednatel předložil náklady za rok 2017. Zasláno s materiály 

k jednání MR.  

j. Předseda byl pověřen jednáním s LČR ohledně pozemku pod umělou norou. 

Projednáno – v tuto chvíli je možný pouze dlouhodobý pronájem. Oddělení pozemku a 

jeho prodej ze strany LČR momentálně není možný.  V případě zájmu o pronájem, je 

třeba podat žádost o pronájem pozemku (cca 250 m2) za cenu cca 6 Kč,-/m2/rok. 

 

Usnesení: OMR ponechá rozhodnutí o využití nory a případné podání žádosti o pronájem 

pozemku na rozhodnutí kynologické komise. Hlasování: všichni pro. 

 

k. Předseda SK předloží rozpočet na opravu laviček na střelnici. Termín do 31.5.2018. 

Nebylo předloženo. 

 

3. Rekonstrukce střechy Bažantnice 

Na OMS byly celkem doručeny čtyři nabídky, a to od pana Vašíčka (506 857,- Kč bez lešení), 

stavební firmy TEZEP (860 184,- Kč), Staněk - střechy (527 588,- Kč) a Pokrývačství, tesařství 

– Drahomír Miroš (513 235,- Kč). Pan Vašíček spolu s podáním nabídky konstatoval, že bude 

třeba k ceně připočítat ještě náklady na lešení a že není schopen garantovat, že bude mít na 

realizaci zakázky čas. Ostatní firmy telefonicky potvrdily zájem zakázku provést. 

 

Usnesení: OMR vyhodnotila jako nejlepší nabídky: 1. Pokrývačství, tesařství – Drahomír 

Miroš, 2. Staněk - střechy a pověřila předsedu s jednatelem vstoupit v jednání s těmito 

dodavateli ve stanoveném pořadí. Hlasování: všichni pro. 

 

4. Střelnice OMS 

Předseda provedl porovnání situace u našeho OMS a dalších OMS s podobnými střelnicemi. Na 

Bažantnici stanoviště trap užíváme sami, lovecké kolo je pronajato za 1000,- Kč/rok. Nepodařilo 

se najít doklady o placení nájmu v minulých letech, min. v roce 2017 nájemné nebylo zaplaceno. 

Náklady na běžnou údržbu areálu nese OMS a v roce 2017 činily cca 9300,- Kč. Další 

prostředky se investovali do modernizace areálu (rekonstrukce věží za cca 200 tis. Kč), pořízení 

techniky pro údržbu areálu ad. Nájemce je aktivní v pořádání tréninků a závodů pro veřejnost. 

Patří mu vrhačky ve věžích. Předseda zjistil informace o provozu střelnic u OMS Hodonín, 

Louny, Strakonice a Šumperk.  

 

Při porovnání s provozem dalších střelnic se MR shodla, že způsob pronájmu střelnice je pro 

OMS nevýhodný. 

 

Usnesení: OMR pověřila předsedu s předsedou SK vstoupit v jednání s nájemcem střelnice 

ohledně podmínek pronájmu. Hlasování: všichni pro. 

 

5. Informace z komisí 

Byly předloženy změny v termínech zkoušek – barvářské zkoušky v Hrotovicích na 2. září. 

V Čáslavicích na lesních zkouškách budou dvě členky KK, které jednatel zaučí pro zastávání 

funkce správce zkoušek. Tuto funkci prakticky vykonává na zkouškách jednatel, ale nebere si za 



to odměnu, čímž šetří prostředky OMS. Účast jednatele na kynologických akcích – naposledy 

přelom června a července – lesní a barvářské zkoušky. Pak si již bude řešit KK. Jednatel připraví 

všechny podklady pro zkoušky. 

Předseda MK informoval o zaslání dopisu do MS Čáslavice se zdůvodněním, proč se u nich 

odebírala barva zajíců na vyšetření tularemie. Vše řešeno po dohodě OMS a KVS v Třebíči. 

Předseda MK informoval o uskutečnění školení prohlížitelů zvěřiny a poděkoval jednateli za 

skvělou organizaci.  

Předseda EK informoval o diskusi členů komise ke zvýšeným příspěvkům a případným 

výhodám pro členy.  

 

Usnesení: OMR pověřila EK zpracováním návrhu na případný motivační systém pro členy 

OMS Třebíč vzhledem k schválení vyššího členského příspěvku, termín 31.8.2018, 

schváleno všichni pro 

 

6. Různé 

 

a. IHb – dopis zaslán, proběhne jednání s jednatelem a předsedou OMS Znojmo, za 

účasti rozhodčího pana Veleby. Členové MR se museli kauzou opět zabývat. V rámci 

diskuse se rozhodli ponechat v platnosti usnesení z minulého jednání MR, tj. OMR 

vzala na vědomí informaci o uskutečněných IHb a rozhodla ponechat vyřízení 

výsledku zkoušek u ČMMJ Praha na pořádajícím OMS Znojmo. 

 

b. Sbor zástupců – končí jednatelka paní Novotná. Bylo odhlasováno zvýšení členských 

příspěvků. Nové rozdělení: 
  základní ČP  snížený ČP I.  snížený ČP II.  

OMS   540   255    540  

Halali   250   250    0  

Sekretariát   205   140    205  

FPR ČMMJ  5   5    5  

Celkem   1000   650    750 

 

Kdo zaplatí členství do 30.9. na rok 2019, popř. roky 2020 a 2021 bude platit starou 

výši členství. Od 1.10. se bude platit zvýšené členství. Bližší informace vyjdou 

v časopise Myslivost. 

MR se shodla, že zajistí úřední dny v Náměšti n. Osl. a Mor. Budějovicích ve druhé 

polovině září. 

 

c. Příprava zpravodaje č.2 – informace o zvýšení členského příspěvku, informace o 

způsobu placení, důležité informace z MR, výhody členství, v úvodu apel na členství – 

P. Drmota, přehled nadcházejících akcí. Zvážit uvedení možnosti o systému výhod – 

vracení části zvýšeného příspěvku za členství. 

 

Usnesení: OMR uložila členům zaslat návrhy do zpravodaje OMS v termínu do 30.6.2018 

J. Drmotovi, Schváleno všichni pro. 

 

d. Poplatky za akce OMS – členové MR diskutovali o dalším zvýhodnění členů ČMMJ. 

Ústředí v Praze např. při pořádání školení vybírá poplatek za vstup pouze od nečlenů 

ČMMJ.  

 

Usnesení: OMR schválila zvýhodnění členů ČMMJ na akcích konaných OMS (vzdělávací 

ad.). Výše slevy bude stanovena dle druhu akce před jejím konáním. Schváleno všichni pro. 

 



e. Okresní sněm-poděkování za přípravu, klidný průběh, byla oceněna diskuse 

f. Předseda informoval, že byl schválen příspěvek ve výši 10 tis. Kč od Lesy ČR, s.p. na 

ZST – ale již nejde použít, LČR příspěvek schválily po konání soutěže. Je možné 

využít na jinou akci OMS pro děti. Je možné využít i na akci spolupořádanou 

s některým z MS, akce musí proběhnout v srpnu, aby byla včas podepsána smlouva. 

Zájem projevil Myslivecký spolek Hrotovice. 

g. Předseda vyzval členy k aktualizování složení komisí – vymazat členy, kteří nechtějí 

v komisích pracovat, doplnit nové a na webu ponechat jen jména. Budou vymazány 

údaje o bydlišti. 

h. Předseda seznámil s výsledkem jednání na Kraji Vysočina s radním Ing. Hyským. 

Domluvena částka 100 tis. Kč na MKP, dále jednáno o každoročním příspěvku na 

činnost OMSů – bez konkrétní částky). Pan radní je tomu nakloněn – šlo by na práci 

s mládeží a výuku adeptů. 

i. Předseda navrhnul odměnu pro jednatele – ve výši 3000,- Kč za kvalitně odvedenou 

práci v prvním pololetí roku. 

 

Usnesení: OMR schválila odměnu jednateli ve výši 3000,- Kč. Schváleno 4 pro, 1 (Měrka) 

se zdržel. 

 

 

j. Pan Bednář přinesl na OMS výpověď z nájemního vztahu na Bažantnici. Smluvní 

vztah skončí k 30.9.2018. Předseda s ním dvakrát mluvil po telefonu. Jako hlavní 

důvody uvedl pan Bednář rostoucí náklady, obtížnější shánění klientů (jak oslavy, tak 

ubytovaní) a problém se zajištěním kuchařky a obsluhy do restaurace. Na nabídku 

snížení nájmu ze strany OMS nereflektoval. Osobní jednání je domluveno na úterý 

26.6., ale budou se již řešit jen podrobnosti ukončení nájemního vztahu. Je třeba 

intenzivně hledat nového nájemce, ale také se připravovat na variantu, že se žádný 

nenajde a OMS bude muset Bažantnici provozovat sám. 

 

Usnesení: OMR pověřila jednatele přípravou inzerátu na pronájem Bažantnice pro 

zveřejnění na webu, zpravodaji OMSu a v Horáckých novinách. Hlasování všichni pro. 

Usnesení: OMR pověřila předsedu EK zjištěním výše nájmu za byt a garáže v Třebíči, 

které by mohl OMS požadovat po případných nájemcích. Hlasování všichni pro. 

 

k. Předseda dal na zvážení členům rady  jejich účast na členských schůzích MS, podobně 

jako to dělají členové MR v Praze na okresních sněmech. MR se shodla, že je to 

v tomto období vhodné i vzhledem ke zvýšení členských příspěvků.  

 

Usnesení: OMR rozhodla o nabídce k účasti členů MR na členských schůzích v závislosti 

na žádostech od uživatelů honiteb a možnostech členů rady. Nabídka bude uvedena ve 

zpravodaji OMS. Hlasování všichni pro.  

 

l. Plán činnosti OMS na rok 2019 – je třeba začít připravovat termínový kalendář. 

 

Usnesení: OMR pověřila členy zpracování návrhu termínů do Plánu činnosti, termín do 

31.8.2018. 

 

m. Dotazník o vzdělávání – předseda seznámil členy rady s výsledkem. Bylo doručeno 29 

dotazníků. Na podzim bude připravena schůzka pro osoby ochotné pracovat s mládeží. 



Bylo navrženo požádat spolky, které si zapůjčí pro děti materiály z OMS, aby pořídily 

fotky a napsaly krátký článek. Do zpravodaje dát informaci o možnosti zapůjčit 

pomůcky. 

 

Usnesení: OMR rozhodla o pořízení reklamního rollupu, který se bude instalovat na akcích 

OMS a pověřila KPK, aby zpracovala návrh do příštího jednání MR. Schváleno, všichni 

pro. 

  

n. Příspěvek na školení pro vedoucí mysliveckých kroužků – v letošním roce se zúčastní 

paní Říhová, pan Tománek (stávající vedoucí MK v Kněžicích) a paní Štveráčková, 

která má zájem vést MK v Třebíči. OMS proplatí jejich podíl za školení. 

o. Pan Mittner přednesl žádost části členské základny na pořádání zkoušek o zbrojní 

průkaz v Třebíči, nejlépe ve spolupráci s OMSem. Kurzy není problém udělat 

kdekoliv, ale Policie ČR v Jihlavě koná zkoušky pouze v Jihlavě. Přesto bude tato 

možnost prověřena. 

 

 

Zapsal:  Ing. Tomáš Sedláček   Ověřovatel zápisu: Ing. Antonín Měrka 

 

 

 

Předseda: Ing. Tomáš Sedláček 

 

Zápis byl vyhotoven dne 24. 6. 2018, ověřen dne  

 


