
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč 

Zápis č. 6/2018 
 

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

které se uskutečnilo dne 25. 7. 2018 v 17.00 hodin na Bažantnici 

 

Přítomni: Členové OMR Třebíč:  

 Ing. Tomáš Sedláček, Jiří Jurka, Mgr. Josef Drmota, Josef Smutný, Radovan 

Mittner, Ing. Antonín Měrka, Ing. Zdeněk Skoumal 

Omluveni:  Petr Piňos, Rostislav Skoumal 

Hosté: Ing. František Kazda, Ing. Jaroslav Kotrba 

 

Program: 

1. Uvítání, návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. Kontrola úkolů z minulých jednání MR 

3. Rekonstrukce střechy Bažantnice a pronájem zařízení 

4. Kynologické akce 

5. Různé 

6. 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 7 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: Radovan Mittner 

Návrh byl schválen všemi přítomnými. 

 

2. Kontrola úkolů z minulých jednání OMR 

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

Bažantnici do 31.8.2018. Probíhá. Předseda apeloval na předsedy, zejména EK a KK, 

aby komise urychlily zpracování materiálu. 

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

Z důvodu delší nemoci předsedy SK prozatím nepředloženo. 

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

Stanoven termín do 22.6.2018. Návrh směrnice předložen OMR. Bylo projednáno a po 

konzultaci s Policií ČR předloženy podklady zpracovateli (Bc. Horký). 

d. OMR pověřila předsedu s předsedou SK vstoupit v jednání s nájemcem střelnice 

ohledně podmínek pronájmu. Prozatím nerealizováno (nemoc předsedy SK). 

Vzhledem k Výpisu ze Spolkového rejstříku není jasné, kdo je statutárním zástupcem 

SSK. Odeslán dopis na Sportovní střelecký klub s dotazem ohledně statutárních 

zástupců. Dopis vrácen jako nedoručitelný, na adrese sídla SSK není podobný subjekt 

veden, kopie předána p. Nevrtalovi osobně.  

 

Usnesení: OMR jednohlasně rozhodla o výpovědi nájmu SSK Lanarest z nájmu 

střelnice a uložila předsedovi OMR a předsedovi SK vstoupit v jednání s p. 

Nevrtalem ohledně uzavření nové smlouvy o pronájmu - schváleno jednomyslně.  



 

e. OMR pověřila EK zpracováním návrhu na případný motivační systém pro členy OMS 

Třebíč vzhledem k schválení vyššího členského příspěvku, termín 31.8.2018. Probíhá, 

osloveni členové EK o zpracování podnětů.  

f. OMR uložila členům zaslat návrhy do Zpravodaje OMS v termínu do 30.6.2018 J. 

Drmotovi a připravit vydání. Splněno. 

g. OMR pověřila jednatele přípravou inzerátu na pronájem Bažantnice pro zveřejnění na 

webu, zpravodaji OMSu a v Horáckých novinách. Zpravodaj a web, splněno, HN 

v řešení.  

h. OMR pověřila předsedu EK zjištěním výše nájmu za byt a garáže v Třebíči, které by 

mohl OMS požadovat po případných nájemcích. Probíhá, osloveni členové EK o 

podněty. 

i. OMR pověřila členy zpracování návrhu termínů do Plánu činnosti, termín do 

31.8.2018. Probíhá. 

j. OMR rozhodla o pořízení reklamního rollupu, který se bude instalovat na akcích OMS 

a pověřila KPK, aby zpracovala návrh do příštího jednání MR. Probíhá příprava 

grafického návrhu. 

 

 

3. Bažantice - rekonstrukce střechy a pronájem 

 

Smlouva na rekonstrukci střechy byla podepsána. Práce by měly být dokončeny nejpozději 

v říjnu. Pak nastoupí firma, která provede novou izolaci na balkónu.  

Nutno zvážit, zda neopravit zároveň střechu nad bytem, uvažovaná oprava bude včetně zateplení. 

F. Kazda poptá možnost opravy a cenové relace. R. Mittner prověří možnosti opravy 

hromosvodů. 

Poptáváme dále opravu podbití od pana Skoumala. Je třeba dodat lešení, bez něj nelze podbití 

opravit. Podmínky budou známy po ukončení nemocenské Rostislava Skoumala. 

Provoz Bažantice - Prozatím se přihlásila jedna zájemkyně, která se byla podívat na Bažantnici. 

O možném nájemci mluvil i p. Bednář. Prozatím není žádná konkrétní nabídka. 

Celkové náklady na roční provoz jsou cca: 250 tis. Kč, většina původního vybavení je 

k dispozici, ale p. Bednář je nevyužívá. Buď je za dobou životnosti (nádobí, přikrývky) nebo je 

provoz nákladný (pánve v kuchyni). Současná cena ubytování 240,-/noc, při delším pobytu 190,-

/noc. 

Je třeba rozeslat inzerát na všechny známé, na maily, které jsou k dispozici. Inzerát bude 

připraven do HN a je třeba vložit inzerát na webové stránky.  

Je třeba se připravit na variantu, že bude OMS provozovat Bažantnici sám - Pořídit živnostenské 

oprávnění – hostinská činnost, ubytovací služby. Byt nemá samostatné odečty energií, není tam 

kuchyňská linka. Začínají se ozývat zájemci o podzimní akce (firemní školení, oslavy apod.), 

kteří nejsou zatím odmítáni. 

Příprava sekretariátu - proběhla první schůzka s Ing. Lexou, který připravuje prvotní návrh na 

rekonstrukci přízemí, střeleckých prostor, WC a přilehlých místností. Další postup bude 

schvalován po zpracování návrhu úprav a zpracování finanční rozvahy. Rozhodnutí neproběhne 

dříve než v průběhu září, kdy bude zřejmé, kým bude nadále Bažantnice provozována.  

 

Usnesení: OMR pověřila s ohledem na hledání nájemce Bažantnice jednatele zasláním 

inzerátu do Horáckých novin, oslovením místních realitních kanceláří a vyvěšením 

informace na realitní weby - schváleno jednomyslně. 

 

4. Kynologické akce 

 



Proběhlo jednání s OMSem Znojmo ve věci IHb. Předseda i jednatel OMS Znojmo uznali jejich 

pochybení při pořádání zkoušek, o jejichž pořádání neměl OMS zažádáno v Praze a neměl 

oprávnění je pořádat. Je zřejmé, že zásadní pochybení udělal rozhodčí pan Veleba, který toto 

jako jediný nebyl ochoten připustit. Během jednání nás několikrát křivě osočil z jednání a 

skutků, které se nestaly. Veškeré jeho lži byly vyvráceny věcnými argumenty a písemnými 

důkazy. OMS Znojmo uskutečněné IHb pravděpodobně zruší. Bylo domluveno, že zápis 

z jednání provede OMS Znojmo. Ten nebyl k dnešnímu dni zaslán. 

Teprve po uvedeném jednání jsme se dozvěděli, že OMS Znojmo letos pořádá 7 zkoušek psů na 

našem okrese. Všechny zkoušky stejného typu jsou naplánovány týden nebo dva před našimi. Ve 

zkušebním řádu to není řešeno. Dle sdělení Ing. MgA. Adámkové z ČMMJ Praha se toto při 

schvalování zkušebního řádu neřešilo, protože každý bral za samozřejmé, že OMSy pořádají 

zkoušky ve „svém“ okrese.  

OMS Třebíč má v letošním roce v plánu 17 kynologických akcí, tzn. dostatek možností pro 

získání lovecky upotřebitelných psů do honiteb, není tedy důvod, aby jiný OMS pořádal v našem 

okrese další zkoušky. 

Pořádání zkoušek jiným OMSem v našem okrese je velmi nešťastné a v rozporu s pojmem 

jednota v názvu naší organizace. Místo, aby spolu OMSy spolupracovaly a řešily společné 

problémy, vede toto jednání k vzájemnému konkurenčnímu boji.  

Předseda projednal tuto situaci telefonicky s předsedou OMS Znojmo Ing. Raboněm. Ten sdělil, 

že se k dané věci sejde příští týden MR OMS Znojmo s tím, že on bude navrhovat, aby OMS 

Znojmo nepořádal akce v okrese Třebíč.  

Je nutné, aby k problematice pořádání zkoušek LU jiným okresem na našem území zaujala 

jednoznačné stanovisko především KK OMS Třebíč protože podle toho, že na těchto zkouškách 

posuzují naši rozhodčí je jasné, že není ani v rámci KK na tento problém jednoznačný pohled. 

 

Usnesení: OMR vzala na vědomí informaci o jednání s OMS Znojmo ohledně IHb a 

naplánovaných kynologických akcí s tím, že pokud OMS Znojmo nezruší kynologické akce 

naplánované v letošním roce v okrese Třebíč, pověřuje předsedu osobním projednáním 

záležitosti s OMS Znojmo, popř. požádáním ČMMJ Praha o spolupráci při řešení tohoto 

problému, včetně uskutečněných IHb - schváleno jednomyslně. 

 

5. Různé 

 

a. KK – projednání využití umělé nory na Bažantnici. KK je pro obnovení umělé nory na 

Bažantnici, nájem pozemků je předjednán na 1.500,-Kč/rok. Náklady na opravu umělé 

nory se odhadují jednorázově ve výši 40.000,- Kč, část prací bude provedena KK 

svépomocí.  

 

Usnesení: OMR souhlasí s obnovou umělé nory, jednatel požádá písemně LČR o 

přípravu smlouvy na pronájem pozemků pod umělou norou - schváleno 

jednomyslně. 

  

b. Memoriál K. Podhajského 5.- 6.10.2019; jarní svod - 5.5.2019.  

Jednatel odešle potvrzení termínů na ČMKJ. Je třeba do konce září vyvolat jednání 

ohledně organizace MKP s majitelem Zámku Valeč, sestavit seznam VIP pozvaných 

hostů, organizační obsazení zkoušek a doprovodný program. KK připraví v rámci 

srpnového zasedání předběžný seznam jednotlivých požadavků, následovat bude 

OMR speciálně zaměřená na tuto problematiku. 

 

Usnesení. OMR schvaluje společný návrh p. Smutného a předsedy OMS na 

ustanovení vrchního rozhodčího MKP 2019, pana Mgr. Oldřicha Blechu, a jeho 



pověření spoluprací s předsedou KK na přípravě akce, včetně konzultace s OMS 

Písek, který MKP pořádal v uplynulém roce - schváleno jednomyslně. 

 

c. Byl schválen příspěvek ve výši 10.000,-. Kč od LČR, s.p. na akci s dětmi – bude 

využito na dětské dnu v Hrotovicích. Údaje do smlouvy byly zaslány na LČR, s.p., byl 

zaslán návrh smlouvy. 

d. Aktualizovat složení komisí – vymazat členy, kteří nechtějí v komisích pracovat, 

ponechat jen jména, zrušit druhý sloupec, pokud je možné. 

e. Účast jednatele na kynologických akcích – naposledy proběhla na přelomu června a 

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

všechny podklady pro zkoušky. 

f. Aktiv mysliveckých hospodářů - přednáška J. Drmota - „Lovecké svítilny a jejich 

použití v praxi“. 

g. Přednáška pro osoby pracující s mládeží se uskuteční v měsíci září. 

h. Dlouhodobě se OMS potýká s nekvalitní reprodukční soustavou na Bažantnici. Byl 

předložen návrh soustavy k odkoupení od Ing. F. Kazdy. 

 

Usnesení: OMR schválila pořízení reprodukční soustavy - schváleno jednomyslně. 

 

i. Příští jednání OMR bude 30.8.2018 od 17,00 hodin. 

j. KPK - výcvik adeptů v kulové střelbě - 11.8.2018, od 8,00 - střelnice N. Syrovice, 

KPK zajistila z vlastních zdrojů zbraně, objednány náboje, adepti pozváni 

s předstihem. Brokové střelby proběhnou na Bažantnici v měsíci září souběžně 

s opakováním teoretických znalostí (J. Drmota). 

k. Jednatel informoval o vypořádání pachových ohradníků. 

l. Otázka minimálního počtu přihlášených psů v rámci zkoušek tak, aby je bylo 

ekonomické uspořádat - závisí na individuálním posouzení a rozhodnutí KK.  

 

 

Zapsal:  Mgr. Josef Drmota   Ověřovatel zápisu: Radovan Mittner 

 

 

 

Předseda: Ing. Tomáš Sedláček 

 

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

 


