
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč 

Zápis č. 9/2018 
 

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

které se uskutečnilo dne 25. 10. 2018 v 17.00 hodin ve Slavicích 

 

Přítomni: Členové OMR Třebíč:  

 Ing. Tomáš Sedláček, Jiří Jurka, Mgr. Josef Drmota, Ing. Antonín Měrka, 

Rostislav Skoumal, Ing. Zdeněk Skoumal 

Omluveni:  Josef Smutný, Radovan Mittner, Petr Piňos, 

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. Kynologické akce 

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: Mgr. Josef Drmota 

 Ověřovatel zápisu: Ing. Antonín Měrka 

Návrh byl schválen všemi přítomnými. 

 

2. Kontrola úkolů z minulých jednání OMR 

a. Úprava Provozního řádu střelnice - materiály jsou stále u balistika  

b. OMR pověřila členy zpracování návrhu termínů do Plánu činnosti - splněno, Plán 

činnosti odeslán do tisku. 

c. OMR jednomyslně rozhodla o zadání zpracování grafického návrhu rollupu a pověřila 

tím jednatele - návrh zpracován, odeslán předem členům OMR k posouzení, návrh 

odsouhlasen s připomínkami na úpravu textu - „Členové mají výrazné slevy na 

vybrané akce OMS“, dále na zvýraznění loga ČMMJ a proložení písma. 

d. OMR rozhodla jednomyslně o zadání zpracování energetického štítku Bažantnice a 

pověřila tím R. Mittnera - probíhá 

e. OMR pověřila předsedu přípravou nájemní smlouvy a jednáním se zájemci o 

pronájem Bažantnice - smlouva podepsána a Bažantnice předána nájemci. 

f. 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 - KK naplánované akce zvládne, úpravy termínů nejsou podle 



vyjádření jejího zástupce potřeba. Přesunuty pouze podzimní zkoušky ve Slavicích na 

termín 14.9.2018. 

 

3. Bažantice - rekonstrukce a pronájem 

Rekonstrukce střechy je dokončena, pracuje se na opravě podbití. U Bažantnice je k dnešnímu 

dni postaveno lešení.  

Následovat bude oprava balkonu. Firma Diviš kontaktována na místě, přislíben termín do konce 

listopadu. Jednatel upozorní firmu na nutnost umístění vrhačky v rohu balkonu.  

Jednatel pověřen zadáním reklamního panelu Nadace ČEZ - umístění na zábradlí balkónu nebo 

na štít budovy. 

 

Od pana Bednáře byla Bažantnice převzata dne 4.10.2018. Sepsán předávací protokol. Bylo 

odkoupeno některé novější vybavení, které nám pan Bednář nabídl a webové stránky.  

 

Hlasování o novém pronájmu Bažantnice proběhlo dle §46 stanov mimo jednání orgánu (per 

rollam). 

Usnesení: OMR schvaluje uzavření nájemní smlouvy na Bažantnici se společností H&F 

mont s.r.o., se sídlem Nerudova 209/10, 118 00 Praha 1. Hlasování 8 pro, 1 proti 

 

Ve čtvrtek 18. října byla podepsána nájemní smlouva na Bažantnici se společností H&F mont 

s.r.o. Předání Bažantnice proběhlo v úterý 23.10.2018.  

 

Ve smlouvě bylo zakotveno, že pronajímatel prvních šest nájmů investuje zpět do vybavení 

Bažantnice a do úpravy interiérů. Je potřeba řešit zejména opravu elektrických rozvodů v bytě, 

pořízení kuchyňské linky pro dlouhodobě ubytované, opravení koupelny a vybavení kuchyňky u 

pokojů penzionu. V pokojích by bylo vhodné odstranit dřevěné obložení (brání průchodu tepla 

do pokojů). Dále je třeba řešit stoly a židle v hlavním sále. 

 

Usnesení: OMR schvaluje jednomyslně primární investici do rekonstrukce bytové jednotky 

na Bažantnici. Vypořádáno bude v rámci odsouhlasené investice do výše půlročního nájmu 

ve smyslu uzavřené smlouvy na pronájem Bažantnice.  

 

Úprava Bažantnice na sekretariát: 

Jako celek akce odložena vzhledem k výši předloženého rozpočtu. Nadále se bude prověřovat 

dílčí řešení úprava jedné místnosti. V suterénu je problémem koordinace s potřebou dalších 

prostor, zejména střeleckých akcí, WC aj.  

 

Usnesení: OMR pověřuje předsedu a jednatele OMS k zadání poptávek na případnou 

stavební úpravu přízemních prostor pod bytem na 1 místnost sekretariátu. Jako druhá 

varianta připadá v úvahu uzavření prostoru šatny v 1. patře. 

 

4. Střelnice 

OMR na svém posledním jednání odsouhlasila podmínky pronájmu střelnice a pověřila předsedu 

jednáním s panem Nevrtalem. Návrh smlouvy byl připraven OPK ve spolupráci s právničkou a 

po připomínkách členů rady osobně projednán s panem Nevrtalem a následně zaslán k vyjádření. 

Pan Nevrtal s navrženou smlouvou souhlasí.  

 

Usnesení: OMR souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem střelnice s panem 

Milanem Nevrtalem, bytem Družstevní 997/16, 674 01 Třebíč. 5 členů pro uzavření 

smlouvy, 1 se zdržel. 

 



5. Kynologické akce 

Dne 18.10.2018 jednala KK. Byly přesunuty některé termíny zkoušek. V měsíci říjnu se 

uskutečnily 3 akce – podzimní zkoušky, barvářské zkoušky honičů a všestranné zkoušky ohařů 

Memoriál Josefa Venhody. Poslední zkoušky z norování se konají tento víkend. Pan Blecha na 

jednání nastínil rozplánovaný MKP. Počítá s účastí některých členů KK na zajištění Memoriálu. 

Bylo domluveno založení profilu třebíčské kynologie na facebooku. Na všestranné zkoušky jsme 

získali příspěvek od Kraje Vysočina. Jednatel již má připraveno vyúčtování celé akce.  

 

6. Různé 

a. Dne 1.10. oznámil odstoupení ze zdravotních důvodů z funkce předsedy KK a člena 

rady pan Josef Smutný. Dle §61 stanov zaniká jeho členství v OMR uplynutím dvou 

měsíců ode dne doručení oznámení, tzn. dne 30.11. Vedením KK doporučil pověřit 

Bc. Ivetu Pražákovou a Mgr. Oldřicha Blechu. Dne 18.10. proběhlo jednání s Mgr. 

Blechou, Bc. Pražákovou a Bc. Suchou. Po vzájemné dohodě bude KK vést Mgr. 

Oldřich Blecha, který již s OMR spolupracuje na organizaci MKP. Bc. Pražáková a 

Bc. Suchá budou administrativně připravovat jednotlivé kynologické akce (správce 

zkoušek). Místopředsedou komise zůstává pan Pavel Pokovai. 

Dle §60 stanov zůstává místo člena rady neobsazené pokud není kooptován dle § 31 

stanov nový člen orgánu. Rada nového člena může dle §31 kooptovat, ale nemusí. 

 

Usnesení: OMR rozhodla prozatím nekooptovat nového člena myslivecké rady a vzala na 

vědomí osoby, které povedou KK. Schváleno jednomyslně. 

 

b. Dne 30.10. přijede na kontrolu Policie ČR – proběhne kontrola uložení zbraní, 

zúčastní se předseda OMS a jednatel.  

c. Na kontrolu se nahlásila Dozorčí rada z Prahy – proběhne v první polovině listopadu. 

d. Myslivecký seminář – 26.10.2018, pozvánka rozeslána do spolků, je na webu. 

Občerstvení zajistí nový nájemce, kurzovné hradí OMS, občerstvení si hradí účastníci 

individuálně.   

e. Dne 10.10. se jednatel a předseda zúčastnili porady předsedů a jednatelů OMS 

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

Zástupci pojišťovny Halali představili svou vizi na chod pojišťovny. Byly vytvořeny 

nové produkty, které jsou nabídnuty členům – pojištění loveckých psů, pojištění 

nemovitostí, pojištění odpovědnosti (zaměstnanec – zaměstnavatel), psí pojištění. 

S pojištěním nemovitosti spojena motivační akce – kdo uzavře pojištění do 30.6.2019 

a výše pojistného bude přes 2500,- Kč, obdrží předplatné časopisu Myslivost na 1 rok 

zdarma. OMS obdrží zpět 25% vybraného pojistného na základě uzavřené smlouvy. 

OMS Klatovy uzavřel s Halali smlouvu na pojištění odpovědnosti na společné lovy, 

kde dojde k úrazu bez zjištění viníka. Pro spolky, které mají nad 80% členů u OMS, 2 

akce / rok. Dohromady 100 akcí na okres. 

 

Usnesení: OMR pověřila EK sledováním materiálů pojišťovny Halali a následnou 

přípravou upoutávky a oslovení myslivců do Zpravodaje OMS č.3/2018, schváleno 

jednomyslně.  

 

Usnesení: OMR pověřila EK zjištěním podrobností uzavřeného pojištění odpovědnosti u 

OMS Klatovy, schváleno jednomyslně.  

 

f. Hodnotící schůze komisí 23.11.2018 v 16,00 – občerstvení zajistí nájemce, pokusíme 

se zajistit zvěřinu, do 15.11. nahlásí předsedové komisí přibližný počet osob za 

komise. 



g. Zpravodaj č. 3/2018 – připravit informace – zejména shrnutí letošního roku, nabídka 

pojišťovny Halali, poděkování za práci členů, pf, prosba o příspěvky do tomboly 

společenského večera (bývalého plesu) OMS atd. Termín zaslání materiálů do 

15.11.2018 přímo J. Drmotovi. 

h. Příprava „univerzální“ smlouvy na sponzoring, finanční dary na akce OMS (MKP, 

ZST ad.) a činnost OMS.  

 

Usnesení: OMR pověřila OPK přípravou smlouvy na finanční dary na činnost OMS a akce 

OMS, popř. smlouvy o reklamním plnění. Schváleno jednomyslně. 

 

i. Pozvání na slavnostní zasedání OMR dne 6.12.2018 od 12,00 – seznam pozvaných 

osob – starostové, vedoucí odborů, SSM, Ing. Rusek, Ing. Bartoš, Ing. Hyský, Ing. 

Černý, Ing. Šlechta, senátorka Žáková, poslanec Kováčik, MVDr. Hnízdilová. Do 

pozvánky připravit jako jeden z  bodů programu občerstvení, aby bylo zřejmé, že 

součástí je slavnostní oběd. 

j. Klub mladých myslivců při ČMMJ se předběžně dotazoval na možnost poskytnutí 

Bažantnice pro členskou schůzi klubu v měsíci lednu nebo únoru. Požadavek na sál, 

občerstvení i přespání. 

k. Smlouvy s autoškolami – připravit smlouvu na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní 

lhůtou 

 

Usnesení: OMR pověřila OPK přípravou smlouvy s autoškolami, termín do příští MR, 

schváleno jednomyslně.  

 

l. byla zadána příprava návrhu loga MKP a poptán kameraman akce. 

m. zámkový systém – je třeba postupně vyměnit zámky a klíče na Bažantnici, R. Mittner 

provede osobně. 

n. inventarizace majetku – proběhla v lednu a únoru letošního roku. Karty o likvidaci 

části majetku vytvořila likvidační komise a jsou na sekretariátu. Při přebírání 

Bažantnice od pana Bednáře byl na Bažantnici zjištěn další neevidovaný, popř. 

vyřazený majetek. 

o. oslovena pí. Obrdlíková (Halali) o nabídku na pojištění Bažantnice, cena na úrovni 

11.500,-Kč, je nutné nabídku porovnat se stávající pojistkou a podmínkami pojištění.   

 

Usnesení: OMR pověřila jednatele aktualizací majetku OMS, jeho označení a přípravou 

vyřazeného majetku k likvidaci, 5 pro, 1 se zdržel.   

 

p. informace o průběhu školení na odhad věku spárkaté zvěře v Pelhřimově 

q. připomenuty termíny na odevzdání čelistí černé zvěře 

r. KK by měla zažádat o notebook a fotoaparát na kynologické akce 

s. je třeba zvážit nákup dataprojektoru pro potřeby OMS, termín do začátku kurzu adeptů 

 

Zapsal:  Mgr. Josef Drmota   Ověřovatel zápisu: Ing. Antonín Měrka 

 

 

 

 

 

Předseda: Ing. Tomáš Sedláček 

 

Zápis byl vyhotoven dne 29. 10. 2018, ověřen dne  


	Českomoravská myslivecká jednota, z.s.

