
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč 

Zápis č. 10/2018 
 

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

které se uskutečnilo dne 6. 12. 2018 v 13.00 hodin na Bažantnici 

 

Přítomni: Členové OMR Třebíč:  

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

Rostislav Skoumal, Ing. Zdeněk Skoumal 

Omluveni:  Radovan Mittner, Petr Piňos, Josef Smutný 

Hosté: Ing. František Kazda, Ing. Bc. Martin Hyský, Ing. Jiří Bartoš, Ing Pavel Janata, 

Ing. Karel Orth, Vladimír Měrka, Ing Jaroslav Kotrba, Ing. Vladimír Černý, Hana 

Žáková, Mgr. Pavel Pacal, Lenka Hůlková, Ing. Aleš Rusek, Ing. Petr Cejpek 

 
Program: 

1. Uvítání, návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. Slavnostní oběd 

3. Posezení s partnery, vyhodnocení spolupráce v roce 2018 

4. Kontrola úkolů z minulých jednání MR 

5. Bažantnice – rekonstrukce 

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. Zdeněk Skoumal 

Návrh byl schválen všemi přítomnými. 

 

Předseda představil hosty jednání a přítomné členy myslivecké rady.  

 

2. Slavnostní oběd 

 

3. Posezení s partnery, vyhodnocení spolupráce v roce 2018 

Předseda ve stručnosti představil OMS Třebíč hostům, shrnul aktivity, které spolek nejen pro 

myslivce okresu vykonává a nastínil plán činností pro rok 2019. 

Jednotliví hosté následně poděkovali za spolupráci a deklarovali svou ochotu spolupracovat 

s OMSem i v příštím roce. Byla potvrzena nejen finanční podpora Memoriálu Karla 

Podhajského, ale také např. příspěvek Kraje Vysočina na práci s mládeží.  

 

4. Kontrola úkolů z minulých jednání OMR 

a. Úprava Provozního řádu střelnice - probíhá 

b. OMR rozhodla jednomyslně o zadání zpracování energetického štítku a pověřila tím 

R. Mittnera – odesláno ke zpracování 



c. 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 - Viz bod 5. 

d. OMR pověřila EK sledováním materiálů pojišťovny Halali a následnou přípravou 

upoutávky a oslovení myslivců do Zpravodaje OMS č.3/2018 – splněno, přidáme 

informaci o tom, že člen ČMMJ má automaticky 25% slevu z pojištění nemovitosti 

e. OMR pověřila EK zjištěním podrobností uzavřeného pojištění odpovědnosti u OMS 

Klatovy. Splněno, zasláno členům MR mailem. OMS Klatovy platí hromadnou 

pojistku odpovědnosti (v případech, kdy se na společných lovech nezjistí viník) za 

spolky okresu, kde je 80% členů spolků členy ČMMJ. Splněno. Zjištěné skutečnosti 

jsou pro podmínky OMS Třebíč ekonomicky a organizačně neakceptovatelné. EK 

navrhuje prozatím podobnou smlouvu u Halali nepoptávat.  

 

Usnesení: OMR bere na vědomí předložené informace a jednomyslně souhlasí se závěry 

EK. 

 

f. OMR pověřila OPK přípravou smlouvy na finanční dary na činnost OMS a akce OMS, 

popř. smlouvy o reklamním plnění. Zadáno právničce, probíhá. 

a. OMR pověřila OPK přípravou smlouvy s autoškolami. Splněno. Uzavření smluv 

projednal předseda. Uzavřeny jsou smlouvy se Školícím centrem Vostrý, panem 

Aujezdským a panem Hercem. V jednání je smlouva s panem Kaňkou. 

b. OMR pověřila jednatele aktualizací majetku OMS, jeho označení a přípravou 

vyřazeného majetku k likvidaci – viz. bod 6, písm. q 

 

5. Bažantnice - rekonstrukce 

Rekonstrukce střechy je dokončena, byla provedena oprava podbití a hromosvodu. Tento týden 

by měly být zahájeny práce na izolaci balkonu. 

Hotové dílo od pana Miroše bylo převzato jednatelem v pátek 30.11. 

Práce na rekonstrukci střechy a hromosvodu byly provedeny dle předložené cenové nabídky a 

v souladu s uzavřenou smlouvou. Skutečné náklady na opravu podbití jsou o 7 294,- Kč vyšší. 

Důvodem je vyšší spotřeba materiálu proti původnímu předpokladu. Vzhledem k nepřístupnosti 

ploch nebylo možné dopředu provést přesné zaměření. 

 

Usnesení: OMR bere na vědomí vyúčtování poskytnuté panem Mirošem a schvaluje 

proplacení o 7294,- Kč vyšší částky za opravu podbití, schváleno jednomyslně. 

 

Přesun sekretariátu. Zavrhnuta varianta spodního bytu (nutnost zateplení podlahy, nevyhovující 

sociální zařízení, malá okna atd.). Jako vhodnější byla vyhodnocena varianta vybudovat 

sekretariát v šatně v I. patře. Byla předložena dvě nacenění na SDK příčku a strop v šatně a 

nacenění na úpravu topení. V této místnosti se dá využít elektřina pro počítač a spotřebiče – 

přívod od bytu. Musí se částečně předělat vypínače na rohu k toaletám. Nutné bude ještě poptat 

mříže na okna, předělání šatny naproti vchodu do Bažantnice (zejména věšáky na oblečení). 

Případné úpravy musí proběhnou po dohodě s nájemcem (v únoru má domluvené akce). 

 

Usnesení: MR rozhodla o poptání nabídky na vytápění místnosti sekretariátu klimatizací s 

tepelným čerpadlem, vyřízeno na místě.  

 

Usnesení: MR pověřila předsedu a jednatele poptáním alternativních nabídek na 

vybudování příčky z pálených cihel, sádrokartonu, ev. jiného zdiva (Ytong).  

 



Usnesení: Zabezpečení místnosti bude řešeno dle situace v následujících krocích (pořízení 

trezoru, bezpečnostních dveří aj.), mříž na okno je nutné poptat, MR pověřuje J. Jurku. 

 

6. Různé 

a. Byla uzavřena nájemní smlouva na střelnici s panem Nevrtalem 

b. Dne 30.10. proběhla kontrola Policie ČR – kontrola zbrojní licence, směrnice o 

zacházení se zbraněmi, uskladnění zbraní atd. Všechno v pořádku, nebyly shledány 

závady. Jediným nedostatkem bylo neinformování PČR o novém složení statutárního 

orgánu. Náprava byla sjednána tentýž týden. Tento týden bude jednatelem oznámena 

PČR další změna v souvislosti s rezignací J. Smutného na členství v MR. 

c. Na kontrolu se nahlásila Dozorčí rada z Prahy – první polovina listopadu. Nakonec po 

jednání DR a komunikaci s OMSem bylo od kontroly upuštěno. 

d. Hodnotící schůze komisí – dobrá organizace, pozitivní ohlasy. Výtky pouze 

k chybějící diskusi, nepatrně vázla obsluha. Příště je třeba počítat s diskusí. 

Organizace obsluhy nájemcem bylo již řešeno jednatelem. 

e. Chystá se plán výuky pro adepty – je třeba poslat jednateli požadavky na počty adeptů 

na jednotlivé akce komisí. Termín do 15.12. 

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

pojišťovny Halali, ad. Termín vydání nejpozději do 15.12.2018. Pf 2018 připraví J. 

Drmota.  

 

Usnesení: Členové OMR zašlou materiály pro Zpravodaj č. 3/2018 místopředsedovi 

v termínu do 9.12., požadavky na adepty pro rok 2019 jednateli v termínu do 15.12. 

 

g. Honební společenstva – úrazové pojištění společných akcí pouze v případě členství 

80% všech členů HS v ČMMJ. Většina HS asi výhodu počítá pouze ze členů 

vykonávajících právo myslivosti. Výhoda úrazového pojištění společných akcí je pro 

ně nedosažitelná. Dle sdělení pojišťovny Halali je možné navrhnout parametry 

hromadné smlouvy mezi OMS a Halali a společně případně dojednat návrh hromadné 

smlouvy. 

 

Usnesení: OMR pověřila EK oslovením pojišťovny Halali a ČMMJ, aby se zabývali 

problematikou hromadného úrazového pojištění společných akcí honebních společenstev.  

Termín do 31.1.2019 

 

h. Předseda KPK předložil návrh KPK na schválení nové výše poplatků za kurz 

myslivosti ve výši 5000,- Kč a kurz pro myslivecké hospodáře ve výši 5500,-Kč. U 

kurzu pro adepty jsou důvodem vyšší náklady, především povinné střelby z kulové 

zbraně, které jsou zajišťovány na střelnici v Nových Syrovicích. 

 

Usnesení: OMR schválila jednomyslně nové ceny kurzovného pro oba typy zkoušek. 

 

i. Jednatel předložil dvě upravené varianty rollupu. 

 

Usnesení: OMR schválila jednomyslně verzi se „světlejším“ provedením textu. 

 

j. 25. ledna proběhne na Bažantnici schůze Redakční rady časopisu Myslivost. Je možné 

se zúčastnit posezení se členy od cca 17 hod. na Bažantnici. 

k. Založení facebooku OMS Třebíč, KK se rozhodla vytvořit jej pro potřeby KK. 

Vytvořením byla pověřena sl. Suchá. Předseda navrhnul zvážení zřízení profilu na 



facebooku, může přispět k propagaci dalších akcí, např. střeleckých nebo 

vzdělávacích. 

 

Usnesení: OMR bere na vědomí zřízení facebookového profilu KK a pověřuje předsedu 

zjištěním podmínek a zkušeností u OMSů, které tuto záležitost provozují.  

 

l. Byl zaslán návrh nájemní smlouvy na pozemek pod umělou norou. Navržená cena je 

cca 2.000,- ročně.  

 

Usnesení: OMR pověřuje předsedu přípravou nájemní smlouvy a předložením 

k projednání ze strany KK. 

 

m. Plán kynologických akcí OMS Znojmo na rok 2019 opět zahrnuje několik akcí 

v okrese Třebíč. Předseda OMS Znojmo ve svém dopise ze srpna letošního roku slíbil 

vzájemnou komunikaci při sestavování plánu na rok 2019. Přesto OMS Znojmo o 

plánovaných akcích neinformoval a žádné společné jednání nevyvolal. 

 

Usnesení: OMR pověřuje předsedu zpracováním reakce a jejím zasláním k rukám 

předsedy OMS Znojmo, na vědomí orgánům ČMMJ Praha. 

 

n. Příprava MKP. Předseda s panem Blechou navštívili starostu Jaroměřic n. R. a 

místostarostku M. Budějovic, předseda dále oslovil místostarostu Třebíče a starostu 

Náměště n. Osl., všechny z důvodu finančního příspěvku na pořádání memoriálu. 

Předběžně přislíbena celkem částka 50 tis. Kč. Tyto prostředky by měly být schváleny 

v rozpočtu jednotlivých měst. Budou se čerpat buď jako dary (bez vyúčtování) nebo 

jako příspěvek (s vyúčtováním). Bude třeba sestavit nejpozději do konce dubna 

předběžný rozpočet akce. 

K doprovodným akcím MKP navrhuje předseda přidat výstavu o významných 

kynolozích Třebíčska, charakteristiku mysliveckého hospodaření, honiteb okresu, a 

činnosti OMS Třebíč a vytvoření prezentačních tabulí na tato témata.  

   

Usnesení: OMR ukládá KK jmenovité sestavení organizačního týmu zodpovědného za 

zajištění MKP 2019, stanovení všech prioritních bodů přípravy i vlastního programu, 

včetně garantů za tyto jednotlivé body. Termín do 31.1.2019  

 

o. Nejsou jasná storno pravidla pro poplatky za kynologické akce.  

 

Usnesení: OMR pověřuje KK přípravou návrhu storno pravidel pro zrušení účasti na 

zkouškách psů. Termín do 31.3.2019. 

 

p. Práce s mládeží na OMS Třebíč. Předseda navrhnul OMR schválit plán práce 

s mládeží.  

 

Usnesení: OMR schválila návrh plánu práce OMS s mládeží a pověřila předsedu, aby ve 

spolupráci s KPK plán realizoval 

 

q. Předseda EK navrhl, aby v období 27.- 31. 12.2018 byla provedena pravidelná 

inventarizace majetku. Členy inventarizační komise budou jednatel + min 1 člen EK 

(Skoumal, Hybner, Štveráčková) + min 1 člen dozorčí rady. Jednatel k datu 27.12. 

2018 připraví seznam majetku a podklady od účetní firmy. 



Problémem je momentální stav přesných seznamů majetku, v prvním kole je třeba 

provést zpracování seznamů dle reálného stavu. Navržený postup je proto 

nerealizovatelný.  

 

Usnesení: MS rada neschválila provedení inventarizace výše popsaným způsobem. 

Hlasování: pro 1 – proti 5 

 

Podle předsedy je třeba splnit nejprve úkol z minulého jednání MR. Splněním úkolu 

bude zároveň provedena inventarizace. Navrhnul upravit usnesení následovně:  

 

Usnesení: OMR revokuje usnesení OMR ze dne 25.10.2018 ve znění: „Usnesení: OMR 

pověřila jednatele aktualizací majetku OMS, jeho označení a přípravou vyřazeného 

majetku k likvidaci, 5 pro, 1 se zdržel.“ a schvaluje následující usnesení: 

OMR pověřila EK aktualizací majetku OMS, jeho označením a přípravou vyřazeného 

majetku k likvidaci. Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 1; termín do 31.12.2018 

 

r. Předseda EK navrhl posoudit uspořádání semináře na téma Vábení zvěře. Aktuálně jej 

pořádá Ústí na Orlicí, Opava aj.  

 

Usnesení: MS rada navrhuje uspořádat seminář na téma vábení zvěře u příležitosti 

mysliveckého víkendu v Třebíči v květnu 2019. Předběžně bude osloven Pavel Kumžák. 

Schváleno jednomyslně. 

 

s. Pojištění Bažantnice u Halali. Pojišťovna bude požádána o nabídku v době možného 

ukončení současné smlouvy 

 

Usnesení: OMR pověřila EK porovnáním nabídky pojišťovny Halali na pojištění 

Bažantnice se současnou smlouvou. Termín 31.8.2019. Schváleno jednomyslně. 

 

t. Předseda zhodnotil první rok činnosti OMR.  

u. Předseda poděkoval všem členům MR a jednateli za celoroční práci. Protože jednatel 

dlouhodobě vykonává svou práci na velmi vysoké úrovni, a věnuje OMSu čas nad 

rámec základní pracovní doby, navrhuje zvýšení mzdy od 1.1.2019 o 1000,- Kč na 

25000,- Kč a vyplacení jednorázové odměny ve výši 7000,- Kč.  

 

Unesení: OMR schválila mzdu jednatele od 1.1.2019 ve výši 25 000,- Kč a vyplacení 

jednorázové odměny ve výši 7000,- Kč. Schváleno 5 hlasy, 1 se zdržel. 

 

v. Návrh vyznamenání - KPK navrhuje na 1. st. – Jurka, Herbrich; na návrh jednotlivých 

mysl. spolků 2.st .- Adam;, 3. st. – Piňos, Špaček; věrnostní medaile – Veškrna 

 

Usnesení: návrhy na myslivecká vyznamenání schváleny jednomyslně 

 

Zapsal:  Mgr. Josef Drmota   Ověřovatel zápisu: Ing. Zdeněk Skoumal 

 

 

Předseda: Ing. Tomáš Sedláček 

 

Zápis byl vyhotoven dne 6.12.2018, ověřen dne  


	Českomoravská myslivecká jednota, z.s.

