
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč 

Zápis č. 4/2018 
 

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

které se uskutečnilo dne 24. 5. 2018 v 17.00 hodin na Bažantnici 

 

Přítomni: Členové OMR Třebíč:  

 Ing. Tomáš Sedláček, Jiří Jurka (od 19 hod.), Rostislav Skoumal, Josef Smutný, 

Ing. Zdeněk Skoumal, Ing. Antonín Měrka, Petr Piňos (omluvil se z jednání 

v 19:30) 

 Zástupce dozorčí rady: Ing. František Kazda 

Omluveni:  Mgr. Josef Drmota, Radovan Mittner 

 

Program: 

1. Uvítání, návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. Kontrola úkolů z minulých jednání MR 

3. Příprava okresního sněmu 

4. Rekonstrukce střechy a balkonu Bažantnice 

5. Sbor zástupců 

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 6 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. Zdeněk Skoumal 

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. Je rozpracováno. 

b. 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 

Bylo provedeno. Účetní byl předán seznam majetku, nezbytný pro účetní závěrku. 

Likvidační komise předložila podklady pro likvidaci vyřazeného majetku dle návrhu 

inventarizační komise. Splněno. 

c. 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.  

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

rekonstrukci střechy. Jedna nabídka zajištěna, další dvě firmy nereflektovaly. 

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

OMSu. ČMMJ Praha poslala předlohu ke směrnici k GDPR. Rada projednala směrnici 



o GDPR s tím, že ji v nejbližším možném termínu předloží dle stanov ke schválení 

okresnímu sněmu.  

 

Usnesení: OMR schválila směrnici č. 002/2018 – ochrana a zpracování osobních údajů, 

schváleno všichni pro  

 

e. 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. Jednatel 

předjednal a osobně dořeší 25.5.2018 

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

způsob předání diplomů dlouholetým členům OMS. Připravuje se, vzhledem 

k množství členů (25 -30) bude zasláno poštou.  

g. Myslivecká rada pověřila předsedu MK zjištěním možnosti uspořádat školení 

hodnotitelských komisí na Bažantnici. Projednáno. Navrženo letos školení nepořádat. 

 

Usnesení: OMR rozhodla o nepořádání školení v tomto roce, schváleno všichni pro 

 

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

Bažantnici do 31.8.2018. Probíhá. 

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

nárazových akcí 

Projednáno. Ing. Texl souhlasí s občasnou výpomocí dle svých možností. 

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

v termínu do 30.6.2018 

 

 

3. Příprava okresního sněmu 

Na sněmu u prezence budou připraveny tři počítače propojené, nemělo by se stát, že jeden 

člověk bude zaregistrován vícekrát. Hlasovací lístky jsou připraveny. Bude připraven počítač 

s tiskárnou pro případný tisk. Budou připraveny i lístky pro případné hlasování a návrh usnesení. 

Dále bude zajištěn počítač a dataprojektor.  

Z DR pojišťovny HALALI přijede na sněm pan Moučka, jméno hosta z MR ČMMJ prozatím 

není známo.  

V programu vystoupí předseda - shrnutí činnosti od posledního sněmu, info o sekretariátu, info o 

kauze Vlk. 

Bylo domluveno občerstvení pro sněm – klobása, káva a nealko nápoj. Jednatel domluví s panem 

Bednářem. 

 

4. Rekonstrukce střechy a balkonu Bažantnice 

V tuto chvíli jsou k dispozici dvě nabídky na rekonstrukci střechy. Jedna je od pana Vašíčka, 

druhá stavební firma TEZEP (Hladík). Výhodnější je nabídka pana Vašíčka, ale ten prozatím 

není schopen garantovat, že bude mít časový prostor akci provést. Je třeba hledat další nabídky, 

přestože zakázek je na trhu dostatek a firmy nemají kapacity na další. K výběru dodavatele se 

OMR vrátí nejpozději na červnovém jednání. Na opravu balkonu předloženy nabídky tři. 

 

Usnesení: OMR vybrala na opravu balkonu firmu Izolace Diviš. Ta bude provedena po 

rekonstrukci střechy, schváleno všichni pro 

 

5. Sbor zástupců 

Nejdůležitější materiály na sbor zástupců byly přeposlány členům OMR. Diskuse se vedla 

zejména ohledně návrhu na zvýšení členského příspěvku. OMR se shodla, že zvýšení členského 



poplatku není výrazné a má opodstatnění. Přesto se obává, že způsobí další odliv části členů a 

efekt vyšších příjmů se nebude konat a dojde k dalšímu oslabení ČMMJ. Z těchto důvodů 

ponechá způsob hlasování delegáta na rozhodnutí okresního sněmu, kde bude toto předloženo 

v bodě různé. Jako delegát za OMS byl stanoven předseda, náhradníkem Mgr. Drmota. 

 

Usnesení: Na sboru zástupců bude OMS zatupovat předseda, náhradníkem určila OMR 

Josefa Drmotu, schváleno všichni pro 

 

6. Různé 

 

b. Předseda informoval o jednání s mysliveckou radou OMS Znojmo, zejména o obecně 

prospěšné společnosti založené OMSy Jihomoravského kraje. Ta dostává finanční 

prostředky od Jihomoravského kraje. Během jednání se dozvěděl, že v lednu proběhly 

jedny individuální barvářské zkoušky. OMS Třebíč (přestože u něj vůdce psa podal 

přihlášku ke zkouškám) o nich nebyl vůbec vyrozuměn. Vůdce oslovil dva pověřené 

členy KK. Ing. Plačková i pan Benáček se omluvili. Dále již vůdce komunikoval 

výhradně s rozhodčím panem Velebou, který měl zajistit účast jednatele OMS 

Znojmo, Ing. Šumpicha. Na zprávě o zkouškách je jako pořádající OMS uveden OMS 

Znojmo, přestože přihláška vůdce byla podána u OMS Třebíč a OMS Znojmo navíc 

není pověřen k organizování tohoto typu zkoušek. Zpráva o zkouškách nebyla 

doručena ani OMS Třebíč ani ČMMJ Praha. Zprávu přinesl na OMS Třebíč sám vůdce 

teprve na přelomu dubna a května. Z těchto důvodů se OMR shodla, že OMS nebyl 

pořadatelem zmíněných zkoušek (na zprávě uveden OMS Znojmo), za OMS Třebíč 

nebyl u zkoušek nikdo přítomen, nebyla mu zaslána zpráva hlavním rozhodčím, jak je 

uvedeno ve zkušebním řádu, proto nemůže činit žádné kroky vůči ČMMJ Praha a 

ponechá dořešení zkoušek na pořádajícím OMS Znojmo. 

 

Usnesení: 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, schváleno všichni pro 

 

Usnesení: OMR stanovila výši poplatku za individuální zkoušky barvářů ve výši 3000,- Kč 

pro člena ČMMJ (ostatní 6000), schváleno všichni pro 

  

c. Školení pro prohližitele zvěřiny proběhne na Bažantnici ve středu 13. Června 2018. 

Tento termín byl nabídnut ze strany veterinární fakulty a projednán s nájemcem 

Bažantnice. Informace vyvěšena na web a zaslána mailem do spolků. 

d. Proběhla diskuse o využívání střelnice, nákladech na její provoz, výši nájmu. Předseda 

se pokusí zjistit, jakým způsobem jsou provozovány jiné střelnice, které náleží 

OMSům. Jednatel zjistí náklady za provoz střelnice z účetnictví. 

 

Usnesení: OMR pověřila jednatele spočítáním nákladů na provoz střelnice, v termínu do 

příštího jednání OMR, schváleno všichni pro 

 

e. Předseda informoval o ZST – účast 40 dětí. Náklady vyšší než předpokládané, ale 

podařilo se sehnat sponzorské dary i ceny pro děti. Navíc je předschválen příspěvek ve 

výši 10 tis. Kč od Lesy ČR, s.p. Předseda poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě 

nejen ZST, ale celého mysliveckého víkendu a přeboru republiky na loveckém kole. 

f. Krajská koordinační rada – úterý 29.5.2018 od 10 hod. – bude se projednávat 

stanovisko ke zvýšení členských příspěvků, stanovisko ke struktuře ČMMJ, zkušenosti 

s pachovými ohradníky. Zúčastní se jednatel a předseda MK.  



g. Předseda KK informoval o uskutečněných kynologických akcích. V měsíci červnu 

budou zkoušky z norování a lesní zkoušky. Dále informoval o úvahách zachování 

umělé nory na Bažantnici. Je třeba zjistit aktuální stanovisko LČR, následně 

vypracovat alespoň znalecký posudek na zjištění případné kupní ceny za pozemek. 

 

Usnesení: Předseda byl pověřen jednáním s LČR ohledně pozemku pod umělou norou, 

schváleno všichni pro 

 

h. Předseda SK informoval o jednání SK a střeleckých akcích (výcvik adeptů, okresní 

přebor a celostátní přebor ČMMJ na loveckém kole, střelby Agro). Poděkoval za 

pomoc při organizaci a sehnání cen pro účastníky. Navrhnul opravu laviček.  

 

Usnesení: Předseda SK předloží rozpočet na opravu laviček na střelnici. Termín do 

31.5.2018, schváleno všichni pro 

 

i. Na hradě Roštejn se uskuteční slavnostní otevření expozic věnovaných myslivosti. 

OMS byl osloven Ing. Kasinou o spolupráci. V kontaktu s Ing. Kasinou je Mgr. 

Drmota, který se na projektu podílel. 

 

 

Informace z dozorčí rady přednesl Ing. Kazda. Jsou prováděny kontroly jednotlivých členů na 

akcích střeleckých, kynologických ad. Bude provedena kontrola účetnictví za rok 2017. 

 

 


