
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč 

Zápis č. 8/2018 
 

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

které se uskutečnilo dne 27. 9. 2018 v 17.00 hodin na Bažantnici 

 

Přítomni: Členové OMR Třebíč:  

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

Antonín Měrka, Petr Piňos, Rostislav Skoumal 

Omluveni:  Ing. Zdeněk Skoumal, Josef Smutný 

Hosté: Ing. František Kazda, Mgr. Oldřich Blecha 

 
Program: 

1. Uvítání, návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. Kontrola úkolů z minulých jednání MR 

3. Bažantnice – rekonstrukce, pronájem 

4. Střelnice 

5. MKP 

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 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: Rostislav Skoumal 

Návrh byl schválen všemi přítomnými. 

 

2. Kontrola úkolů z minulých jednání OMR 

a. Úprava Provozního řádu střelnice - je stále u balistika 

b. OMR pověřila členy zpracováním návrhu termínů do Plánu činnosti, termín do 

15.9.2018, chybí myslivecká komise, k vyjádření předloženo OMR zkrácení sběru 

trofejí v M. Budějovicích do 12,00 hodin, OMR souhlasí. OMR budou v roce 2019 

plánovány na 17,00 hodin.  

c. Připomínky k reklamnímu rollupu, který se bude instalovat na akcích OMS, termín do 

15.9.2018. Vyřešeno, předáno grafikovi. 

 

Usnesení: OMR jednomyslně rozhodla o zadání zpracování grafického návrhu rollupu a 

pověřila tím jednatele. 

 

d. OMR pověřuje R. Mittnera poptáním podmínek pro zpracování energetického štítku 

Bažantnice. Splněno. 

 

Usnesení: OMR rozhodla jednomyslně o zadání zpracování energetického štítku a pověřila 

tím R. Mittnera. 

 



e. OMR pověřuje OPK přípravou vzorového znění nájemní smlouvy na byt - termín 

7.9.2018. Splněno. 

f. OMR pověřila OPK ve spolupráci s EK přípravou předávacích protokolů a podmínek 

fyzického předání, termín do příštího jednání OMR Splněno, kontrola při předání 

proběhne podle přílohy původní smlouvy. 

g. OMR uložila OPK vypracování návrhu smlouvy na pronájem střelnice panu 

Nevrtalovi. Splněno. 

 

3. Bažantice - rekonstrukce a pronájem 

Rekonstrukce střechy dle podepsané smlouvy: 467 556,- 

Rekonstrukce balkonu: 71 450,- - ve stavu poptávky 

Podbití: 48 477,- schváleno na minulé OMR 

Lešení (k podbití): řádově 40 000,- schváleno na minulé OMR 

Hromosvod: nabídka ve výši 18 709,-  

Celkový rozpočet dle žádosti o příspěvek: 641 550,- 

Odsouhlasený příspěvek od Nadace ČEZ: 360 000,- Kč 

 

Na opravu podbití byly předloženy dvě nabídky. Jedna od pana Ivo Skoumala (v ceně 85 910,- 

Kč, druhá od pana Miroše (48 477,- Kč). Pan Miroš zaslal i nabídku na opravu hromosvodu (18 

709,- Kč) a vzhledem k tomu, že bude opravovat jak střechu, tak podbití byl pověřen i opravou 

hromosvodu. 

 

Usnesení: OMR rozhodla pověřit opravou hromosvodu a podbitím společnost Tesařství 

Miroš, která provádí rekonstrukci střechy. Schváleno jednomyslně.  

 

Trojí zájemci o pronájem od zájmu ustoupili. Další zájemci se byli na Bažantnici podívat v pátek 

14.9. Bezprostředně před jednáním rady proběhla další schůzka. Předběžně projevili vážný 

zájem o pronájem objektu s tím, že budou schopni vytvořit zázemí pro naše myslivecké akce. 

T. Sedláček připraví návrh nájemní smlouvy a vstoupí v jednání se zájemci.  

 

Usnesení: OMR pověřila předsedu přípravou nájemní smlouvy a jednáním se zájemci o 

pronájem Bažantnice. Schváleno jednomyslně.  

 

Pan Bednář předložil návrh ceny za webovou doménu www.penzionbazantnice.cz a webových 

stránek, a to ve výši 7500,- Kč. Dále předložil žádost o proplacení části nákladů na elektrickou 

energii, které platil navíc v době rekonstrukce střechy a střeleckých věží, a to ve výši 4000,- Kč.  

Bylo projednáno odkoupení zařízení v pokojích – postele, lůžkoviny ad. v ceně 25 250,- Kč. 

Předjednána je i možnost odkoupení zařízení v kuchyni za celkovou cenu 7 700,- Kč. 

Ke dni předání Bažantnice bude proveden odečet energií a vody ve střelecké místnosti, aby 

mohlo dojít k vyrovnání, a bude zaplaceno za topení v loveckém salonku dle nájemní smlouvy. 

 

Usnesení: OMR rozhodla uhradit panu Bednářovi částku 4 000,- za spotřebu elektrické 

energie při opravě střeleckých věží, provozu střeleckých prostor a rekonstrukci střechy. 

Schváleno jednomyslně. 

 

Usnesení: OMR rozhodla odkoupit od pana Bednáře vybavení pokojů a spotřebičů dle 

předložené nabídky za částku cca 32.000,- Přesná cena bude stanovena na základě průběhu 

předání objektu a zjištěného stavu předávaného vybavení. Odkoupení webových stránek a 

domény OMR rozhodla dořešit následně po předání objektu a případném podpisu nájemní 

smlouvy. Schváleno jednomyslně.  

  

http://www.penzionbazantnice.cz/


Předání Bažantnice: 

Kdy: čtvrtek 4.11.2018 

Kdo: Sedláček, Měrka, Mittner, Kazda (za DR)  

Způsob předání: ve smyslu znění původní nájemní smlouvy, vybavení dle přílohy, rozdíly zapsat 

do zápisu o předání. 

Protokoly pro předání energií (E-ON připraven - Mittner), plyn a vodu připraví p. Bednář. 

 

Rekonstrukce střeleckých místností – využití pro sekretariát. Byla předložena cenová nabídka od 

pana Farníka ve výši 1.325.000,- 

 

Usnesení: OMR rozhodla pro hledání jiné varianty úpravy vhodných prostor pro přesun 

sekretariátu na Bažantnici. 

 

Nájemní smlouva s MZe v současném sídle spolku má tříměsíční výpovědní lhůtu - OMR bere 

na vědomí. 

 

4. Střelnice 

Výpověď zaslaná doporučeně Sportovnímu střeleckému klubu Lanarest se nepodařilo doručit. 

Sídlo klubu není známo. V souladu s článkem IX. Odst. 4 nájemní smlouvy ze dne 1.8.2001  

došlo k odstoupení od smlouvy. Bylo zahájeno jednání o nájmu s panem Milanem Nevrtalem.  

Na minulém jednání OMR schválila jednu z předložených variant pronájmu střelnice panu 

Milanu Nevrtalovi. Jedna z variant byla předložena myslivecké radě nepřesně. Proto jsou dnes 

obě varianty předloženy znovu: 

1. Roční nájem 3000,- Kč, účast (popř. zástup) na třech střeleckých akcích OMS, údržba travnaté 

plochy pro lovecké kolo 

2. Roční nájem 2000,- Kč, účast (popř. zástup) na třech střeleckých akcích OMS, údržba travnaté 

plochy pro lovecké kolo. Roční odpočet 12000,- Kč ze současné ceny vrhaček (240 tis. Kč) a 

předkupní právo na odkup vrhaček v případě ukončení nájemního vztahu. 

 

Usnesení: OMR rozhodla o uzavření smlouvy s panem Nevrtalem, pro variantu 1. hlasuje 0 

členů, pro variantu 2. je 5 členů pro, 2 se zdrželi.  

 

5. MKP 

O průběhu přípravy informoval Mgr. Oldřich Blecha, vrchní rozhodčí MKP 2019: 

- jedná se o vrcholnou reprezentativní akci, je jí třeba věnovat odpovídající pozornost, 

nicméně z hlediska OMS a jeho kynologické tradice není důvod k obavám, že se akce 

nezvládne 

- původně plánované jednání ve Valči se neuskutečnilo  

- proběhla předběžná jednání na zámku a v hotelu Opera v Jaroměřicích n.R. Hlavním 

důvodem je potřebný venkovní prostor i vnitřní zázemí. Proběhla setkání s kastelánem 

v Jaroměřicích, zámek je zamluven bez poplatku, stejně jako spolupráce s farářem na 

svatohubertské mši, zamluveni Lukovští trubači a Želetavský ženský sbor Florian. Mše 

proběhne pod volnou oblohou. V hotelu Opera zamluven salonek k použití zdarma. 

Zahájení proběhne v zámeckém parku. 

- jsou zamluveny lesní honitby u LS Třebíč, organizačně ošetří ing. Šíma, zajistí zvěř, 

personál, trubače i občerstvení. Lišky dodá J. Smutný. 

- polní honitby a voda jsou zamluveny v oblasti Klučova (rybník Panenka), v okolí rybníka 

proběhnou polní disciplíny. Vedoucím v poli navržen pan Topil. Otázka vedoucího vody 

je otevřená. Následovat bude jednání s uživateli pozemků ohledně osevních postupů a 

plodin. 

- ukončení MKP plánováno na nádvoří Zámku Jaroměřice n.R. 



- zamluveno 100 ks bažantích slepic z Třebenic 

- diplomy a další materiály řešeny ve spolupráci se sekretariátem 

- je nutné sponzorsky zajistit odpovídající ceny pro účastníky 

- plánovány další doprovodné akce pro veřejnost - sokolníci, myslivecký jarmark 

v Jaroměřicích n.R. 

- zapojení města, parkování ad. bude vyřešeno ve spolupráci se starostou Jaroměřic n.R., 

kterého je třeba navštívit po volbách  

- o sponzorskou podporu je nutné požádat co nejdříve, aby si dotčené subjekty mohly 

případné financování zapracovat do plánu rozpočtu 

- je třeba zadat zpracování loga MKP  

- propozice MKP zpracuje Mgr. Blecha ve spolupráci s KK a sekretariátem, do 1.3.2019, a 

předá k tomuto datu do tiskárny 

- předběžně je již naplánováno zapojení cca 55 osob do organizace akce 

- je třeba zajistit dostatečný počet trubačů do honiteb, Babylónští trubači jsou plánováni na 

slavnostní zahájení a ukončení, Lukovští na mši 

 

6.. Různé 

 

a. Myslivecký den v Hrotovicích – pořízení fotografií s logem Lesy ČR, s.p., zařídí F. 

Kazda 

b. Předseda prezentoval vizi práce OMS Třebíč s mládeží. Byla přednesena na 

pracovním setkání osob ochotných pracovat s mládeží – proběhlo 25.9. na Bažantnici 

– účast 18 osob včetně členů KPK. Několik osob se z pracovních důvodů omluvilo. 

Několik myslivců projevilo zájem podílet se na přednáškách pro MŠ a ZŠ okresu. Jsou 

také zájemci z řad učitelů o náslechy přednášek na kurzu adeptů. Materiály budou 

členům OMR zaslány el. poštou. 

 

Usnesení: OMR rozhodla o nákupu drobných upomínkových předmětů s logem OMS 

Třebíč pro děti - účastníky přednášek. Schváleno jednomyslně. 

 

c. Přednášky o aktuálních tématech myslivosti – 26.10.2018, rozeslat pozvánku do 

spolků, dát na web, stanovit poplatek pro nečleny ČMMJ, zajistit „občerstvení“. Do 

středy 3.10.2018 budou známy detaily programu.  

d. Střelecké akce – v příštím roce nové závody – trap a lovecké kolo. Memoriál Vl. 

Homolky bude parcour. Propozice budou předem na webu a bude provedena větší 

propagace (web Myslivost.cz, web OMS). Domluven interní závod pro M.Šlechtu – 

OMS zajistí střelnici a občerstvení. 

e. Návrh střelecké komise na požádání pořadatelství přeboru republiky na loveckém kole 

pro rok 2020 

 

Usnesení: OMR rozhodla požádat o pořádání přeboru republiky na loveckém kole v roce 

2020. OMR rozhodla sponzorovat Memoriál V. Homolky v roce 2019 částkou 5.000,- 

Schváleno jednomyslně.  

 

f. Pan Vlk požádal znovu mysliveckou radu o úpravu znění stanoviska k jeho kauze, 

které OMR schválila na srpnovém jednání a zaslání stanoviska na vybrané organizace. 

 

Usnesení: OMR rozhodla se záležitostí dále nezabývat, protože ji považuje za uzavřenou. 

Schváleno jednomyslně. 

 



g. Dne 10.10.2018 se jednatel a předseda zúčastní porady předsedů a jednatelů OMS 

v Kostelci nad Černými lesy. Zároveň tam bude prezentována pojišťovna Halali. 

h. na hodnotící schůzi komisí si jednotlivé hosty zvou jednotliví předsedové komisí 

s tím, že podají zavčas informaci o počtech pozvaných osob.  

i. řešena připomínka k přetížení termínů kolem MKP kynologickými akcemi, navrženo 

vyblokování předcházejících a navazujícího víkendu. Důvodem je výrazná časová 

náročnost přípravy a vyúčtování MKP. 

 

Usnesení: OMR jednomyslně rozhodla o přesunu kynologických akcí plánovaných na dva 

víkendy před MKP a jeden víkend po MKP 2019. OMR ukládá KK přesunout plánované 

zkoušky na jiné termíny. Termín: do 15.10.2018 vzhledem k odevzdání Plánu práce na rok 

2019. 

   

j. příští OMR čtvrtek 25.10.2018 v 17,00 hodin. 

 

Zapsal:  Mgr. Josef Drmota   Ověřovatel zápisu: Rostislav Skoumal 

 

 

 

Předseda: Ing. Tomáš Sedláček 

 

Zápis byl vyhotoven dne 29. 9. 2018, ověřen dne  

 

 


