
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč 

Zápis č. 7/2018 
 

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

které se uskutečnilo dne 30. 8. 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, Petr Piňos, Rostislav 

Skoumal 

Omluveni:  - 

Hosté: Ing. Jiří Pulec, Ing. František Kazda, Josef Vlk 

 
Program: 

1. Uvítání, návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. Kontrola úkolů z minulých jednání MR 

3. Bažantnice – rekonstrukce, pronájem 

4. Střelnice 

5. Aktiv mysliveckých hospodářů 

6. MKP 

7. Různé 

8. 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 9 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: Petr Piňos 

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 - zpracování probíhá, jednatel provádí průběžnou archivaci, 

chybí kompletní účetnictví 2010; zbývá množství jen stěží tříditelného materiálu, 

v němž jsou listiny nejrůznější povahy  

Usnesení: OMR rozhodla o účelné archivaci materiálu na Bažantnici v podobě, v jaké se 

nachází. Schváleno jednomyslně.  

 

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

rozpočet zpracován ve výši 48.000,- 

Usnesení: OMR rozhodla vzhledem k rekonstrukci střechy a dalším investicím 

rekonstrukci laviček odložit - schváleno jednomyslně.  

 

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

splněno, pravidla odevzdána na Policii ČR, úprava Provozního řádu probíhá na úrovni 

odborníka na balistiku  



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

ohledně podmínek pronájmu. Splněno. Viz samostatný bod programu 

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

Třebíč vzhledem k schválení vyššího členského příspěvku, termín 31.8.2018. 

• EK připraveny tři varianty - poukaz na terče, sůl nebo myslivecký kalendář 

• sledování a podpora 80% členské základny problematické, EK považuje jako 

nejvhodnější z výše uvedeného podporovat jednotlivé členy OMS TR ČMMJ 

jako jednotku mysliveckým kalendářem  

 

Usnesení: OMR vzhledem k nejednotné výši členského příspěvku v období 2019-2021 

odhlasovala jednomyslně odložení výše uvedeného způsobu motivace na další období a 

v následujícím roce opětovně podpoří ostatní hromadné motivační aktivity – viz přehled 

výhod na webu, dále např. přednášky a školení zdarma aj. - schváleno jednomyslně.  

 

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

webu, zpravodaji OMSu a v Horáckých novinách. Splněno, inzeráty zadány. 

• OMR pověřuje R. Mittnera poptáním podmínek pro zpracování energetického 

štítku Bažantnice 

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

mohl OMS požadovat po případných nájemcích. Splněno, předloženo předem členům 

OMR.  

h. OMR pověřila členy zpracování návrhu termínů do Plánu činnosti. Probíhá, finální 

termín 15.9.2018 

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

a pověřila KPK, aby zpracovala návrh do příštího jednání MR. Splněno, návrh byl 

rozeslán členům OMR, do 15.9. je možné zaslat připomínky jednateli. 

j. pověřuje předsedu osobním projednáním s OMS Znojmo pořádání kyn. akcí v okrese 

Třebíč, popř. požádáním ČMMJ Praha o spolupráci při řešení tohoto problému, včetně 

uskutečněných IHb. Splněno, na vedení ČMMJ odeslán dopis. 

k. jednateli požádat písemně LČR o přípravu smlouvy na pronájem pozemků pod 

umělou norou. Splněno, čekáme na návrh smlouvy. 

 

3. Bažantice - rekonstrukce a pronájem 

a. rekonstrukce 

Rekonstrukce střechy dle smlouvy: 467 556,- 

Rekonstrukce balkonu: 71 450,- 

Podbití: 85 910,- 

Lešení (k podbití): řádově 40 000,- 

Hromosvod: v řešení 

Odsouhlasený příspěvek: 360 000,- Kč 

b. Podbití a hromosvod budou naceněny rovněž od dodavatele střechy a následně bude 

OMR rozhodnuto o jednotlivých položkách. 

c. Nájem Bažantnice - dvojí zájemci od zájmu ustoupili, třetí zájemce se na prohlídku 

objektu dostaví začátkem měsíce září. 

d. LS Třebíč projevila zájem o pronájem části ubytovny. Pokud se nepronajme celý 

objekt, připraví OMR podmínky pronájmu prostor.  

 

OMR pověřuje OPK přípravou vzorového znění nájemní smlouvy - termín 7.9.2018. 

 

e. Dále je třeba připravit předání Bažantnice mezi panem Bednářem a OMSem. Předání 

by mělo proběhnout k 30.9.2018.  



- předávací protokoly musí vycházet z  nájemní smlouvy 

- další postup bude upřesněn po předávací inventuře a po zjištění skutečného stavu   

 

Usnesení: OMR pověřila OPK ve spolupráci s EK přípravou předávacích protokolů a 

podmínek fyzického předání, termín do příštího jednání MR.  

 

f. J. Smutný navrhuje co nejrychlejší přesun sekretariátu na Bažantnici. Navrhuje p. Jana 

Cárníka jako zpracovatele stavebních úprav, pan Cárník zpracuje cenovou kalkulaci. V případě 

přesunu sekretariátu je nutné uvažovat o dočasném využití některé ze stávajících prostor, 

stavební úpravy musí následovat po konečném vyřešení provozovatele celého objektu. 

 

4. Střelnice 

a. Byla zaslána výpověď SSK Lanarest z nájmu střelnice.  

b. Proběhlo dvojí jednání s panem Nevrtalem, který je ochoten být smluvním nájemcem 

střelnice za rámcových podmínek: Roční nájem 3000,- Kč, úhrada nákladů na elektřinu a vodu 

ve výši 2000,- Kč, účast na třech střeleckých akcích OMS, údržba střeliště skeet, kompletní 

údržba vrhaček střeliště skeet. Do smlouvy OMR doporučuje projednat předkupní právo na 

odkup vrhaček.  

 

Usnesení: OMR rozhodla o uzavření smlouvy na pronájem střelnice s panem Milanem 

Nevrtalem a uložila OPK vypracováním návrhu smlouvy - schváleno 8-0-1 (R. Skoumal se 

zdržel).  

 

5. Aktiv mysliveckých hospodářů  

Program aktivu: 

1. Zahájení 

2. Informace z KVS 

3. Aktuální informace sekretariátu 

4. Opatření MZe ČR - komentář st. správy 

5. Přednáška – J. Drmota  

6. Diskuse 

7. Závěr 

 

6. MKP 

Dne 20.8. navštívili zástupci OMS jednatelku a předsedu KK OMS Písek, kde získali informace 

o loňském ročníku MKP. 

- detaily připravovány v rámci KK, v těsné spolupráci předsedy KK s Mgr. Blechou 

- Mgr. Blecha přislíbil předložit připravené propozice k 1.1.2019 

- v průběžném řešení je dohoda o přípravě a využití porostů v rámci dotčených 

zemědělských subjektů 

- Mgr. Blecha má zajištěno ubytování pro vůdce psů 

- obratem bude projednáno případné využití prostor v rámci zámku Valeč, v jednání 

vstoupí pracovní skupina ve složení Kazda, Blecha, Sedláček, Měrka, Smutný, 

která se nejdříve sejde na přípravném jednání 

- předběžně přislíbena spolupráce v rámci honiteb LČR, LS Třebíč 

- EK doporučila založení zvláštního účtu nebo podúčtu na tuto akci 

 

7. Různé 

a. Kynologické akce – OMS Znojmo poslal informaci o dalším plánování kynologických 

akcí v okrese Třebíč, nehledě na nesouhlas z naší strany. Byl zaslán dopis se žádostí o 



spolupráci na ČMMJ Praha. Dále byla zaslána stížnost na průběh individuálních 

barvářských zkoušek 

b. Podepsána smlouva na příspěvek ve výši 10 tis. Kč od Lesy ČR, s.p. na akci s dětmi – 

bude využito na dětské dnu v Hrotovicích.  

c. Přednáška mj. o AMP ve spolupráci s ČMMJ Praha, dohodnuto, poslední pátek 

v říjnu, od 16,00 hodin, program na cca 3 hodiny. P. Piňos předběžně zamluví 

přednášející. Přednáška bude nabídnuta zdarma všem členům ČMMJ. 

d. Nabídka pro učitele na absolvování přednášek kurzu pro adepty zcela zdarma. 

Odsouhlaseno, pošleme nabídku do škol - připraví J. Drmota  

 

Usnesení: OMR rozhodla nabídnout absolvování přenášek kurzu pro adepty pro učitele 

okresu zdarma. V případě zájmu dokončit celý kurz bude toto umožněno při zaplacení 

členství v ČMMJ z důvodu pojištění - schváleno jednomyslně.  

 

e. Plán činnosti – předseda naplánuje dle veškerých akcí plán jednání MR 

f. Pojištění Bažantnice u Halali – Z. Skoumal zjistí případnou nabídku 

g. R. Mittner vznesl připomínku k různé výši poplatků kyn. akcí v rámci různých OMS, 

doporučuje při jednání s centrálními orgány směřovat ke stanovení jednotné ceny za 

odpovídající služby v rámci ČMMJ. Mittner předložil návrh na přednášející a 

zkoušející v rámci kurzů myslivosti, OMR návrh odsouhlasila jednomyslně 

 

Usnesení: OMR jednomyslně odsouhlasila seznam lektorů a zkušebních komisařů pro 

kurzy adeptů  

 

h. BOZP - do konce roku 2018 proběhne kontrola ze strany komise, která bude 

ustanovena na příští MR. 

i. Josef Vlk - oznámil uzavření dohody s Ing. Janotou a Ing. Červenkou ohledně 

přípravy článku do Myslivosti, v němž dopodrobna popíše celou svoji předchozí kauzu 

a zhodnotí pozitivní změny, k nimž došlo na OMS Třebíč v roce 2017. Zároveň 

navrhuje současné OMR zrušení názvu kynologické akce „Memoriál Josefa 

Venhody“, který nese jméno předsedy OMS z doby vrcholící kauzy. 

j. 22.9. závěrečné zkoušky adeptů ve střelbě, navazuje trénink na memoriál V. Homolky 

k. 23.9. od 8,00 hlavní závod Memoriálu Vladimíra Homolky 

l. v úterý 25.9.2018 se v 16 hod. uskuteční na Bažantnici setkání osob ochotných 

pracovat s mládeží. 

 

Usnesení: OMR jednomyslně odsouhlasila stanovisko, z něhož vyplývá zájem na ponechání 

názvu kynologické akce „Memoriál Josefa Venhody“.  

 

Zapsal:  Mgr. Josef Drmota   Ověřovatel zápisu: Petr Piňos 

 

 

 

Předseda: Ing. Tomáš Sedláček 

 

Zápis byl vyhotoven dne 2. 9. 2018, ověřen dne  

 

 


