
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč 

Zápis č. 1/2019 
 

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

které se uskutečnilo dne 8. 2. 2019 v 17.00 hodin v Želetavě 

 

Přítomni: Členové OMR Třebíč:  

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

Rostislav Skoumal, Radovan Mittner, Petr Piňos 

Omluveni:  Ing. Zdeněk Skoumal 

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 

4. Přesun sekretariátu OMS 

5. MKP 

6. Příprava plesu a zkoušek z myslivosti 

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 7 členů OMR. 

Následně navrhl volbu předsedy jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu takto: 

Předsedající jednání myslivecké rady: Ing. Tomáš Sedláček 

 Zapisovatel: Ing. Tomáš Sedláček 

 Ověřovatel zápisu: Radovan Mittner 

Návrh byl schválen všemi přítomnými. 

 

2. Kontrola úkolů z minulých jednání OMR 

a. Úprava Provozního řádu střelnice – dořešeno jednatelem, odevzdáno na Polici ČR 

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

R. Mittnera – bylo zadáno. 

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

popř. smlouvy o reklamním plnění. Zpracováno. 

d. MR rozhodla o poptání nabídky na vytápění místnosti sekretariátu klimatizací s 

tepelným čerpadlem. Nabídka dodána. 

e. MR pověřila předsedu a jednatele poptáním alternativních nabídek na vybudování 

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

nabídka. 

f. Zabezpečení místnosti bude řešeno dle situace v následujících krocích (pořízení 

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

Poptány mříže. 

g. 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. Splněno. 



h. OMR pověřila EK oslovením pojišťovny Halali a ČMMJ, aby se zabývali 

problematikou hromadného úrazového pojištění společných akcí honebních 

společenstev.  Termín do 31.1.2019. Trvá. 

i. OMR bere na vědomí zřízení facebookového profilu KK a pověřuje předsedu 

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

konzultováno s ČMMJ Praha a OMSem Znojmo.  

 

Usnesení: OMR schválila zřízení profilu OMS Třebíč na facebooku a pověřuje jeho 

vedením sl. Suchou ve spolupráci se členy OMR. Hlasování Pro 3, zdrželo se 5. 

 

Usnesení: OMR schválila ponechat prozatím pouze facebook KK s tím, že bude možné tam 

vkládat informace o celém OMSu. Hlasování Pro 6, zdržel se 1. 

 

j. OMR pověřuje předsedu přípravou nájemní smlouvy a předložením k projednání ze 

strany KK. Smlouva připravena, čeká se na stanovisko LČR, s.p. 

k. OMR pověřuje předsedu zpracováním reakce na pořádání kynologických akcí 

OMSem Znojmo v našem okrese a jejím zasláním k rukám předsedy OMS Znojmo, na 

vědomí orgánům ČMMJ Praha. Splněno, dopis zaslán.  

l. 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. Vyhotoven organizační tým a 

čestné předsednictvo. 

m. OMR pověřuje KK přípravou návrhu storno pravidel pro zrušení účasti na zkouškách 

psů. Termín do 31.3.2019. Trvá. 

n. OMR schválila návrh plánu práce OMS s mládeží a pověřila předsedu, aby ve 

spolupráci s KPK plán realizoval. Probíhá. 

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

majetku k likvidaci. termín do 31.12.2018. Nebylo předloženo, trvá. 

p. OMR navrhuje uspořádat seminář na téma vábení zvěře u příležitosti mysliveckého 

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

Domluveno. 

q. OMR pověřila EK porovnáním nabídky pojišťovny Halali na pojištění Bažantnice se 

současnou smlouvou. Termín 31.8.2019. Trvá. 

 

3. Bažantnice - rekonstrukce 

Byla dokončena rekonstrukce balkonu – izolace. Veškeré práce na opravě střechy byly 

ukončeny. Byla uzavřena smlouva s auditorem na vyhotovení auditu na celý projekt. Probíhá. 

Předseda mu předal všechny podklady včetně závěrečné zprávy pro Nadaci ČEZ. Jednatel nechal 

vyhotovit banner, který bude umístěn na Bažantnici. Veřejná prezentace dokončeného díla dle 

projektu proběhne na slavnostním posezení adeptů s myslivci na Bažantnici dne 16.2. Poté 

budou veškeré materiály zaslány na Nadaci ČEZ. 

 

Usnesení: OMR bere na vědomí informace o stavu rekonstrukce střechy na Bažantnici. 

 

4. Přesun sekretariátu.  

Mezi radou č. 10/2018 a 1/2019 proběhla dvě hlasování per rollam. 

Výsledek hlasování per rollam ze dne 26.12.2018 

Návrh usnesení: 

MR schvaluje provedení stavební úpravy pro kancelář jednatele na Bažantnici (pro 2, proti 6). 

Nebylo schváleno.  

 



Výsledek hlasování per rollam ze dne 20.1.2019 

MR schvaluje vytvoření prostoru pro kancelář jednatele na Bažantnici na  

místě stávající šatny dle předložené nabídky (příčka, kazetový strop), pro 5, proti 3.  

 

V průběhu jednání OMR byly domluveny práce na provedení příčky a kazetového stropu. 

 

5. MKP 

Pracuje se na propozicích soutěže. Bylo vytvořeno čestné předsednictvo a organizační výbor 

Memoriálu, zajišťují se souhlasy navržených. Jsou předjednáni rozhodčí na posuzování, dvě 

bryčky s koňmi, svatohubertská mše, je již domluvena část cen a upomínkových předmětů. 

Je třeba sepsat seznam potenciálních sponzorů a začít je oslovovat, a to včetně partnerů ČMMJ 

(Lesy ČR, Halali, Česká zbrojovka, Meopta) a zpracovat přibližný rozpočet akce, který požadují 

někteří dárci a sponzoři. 

K doprovodným akcím MKP bylo navrženo přidat výstavu o významných kynolozích Třebíčska, 

charakteristiku mysliveckého hospodaření, honiteb okresu, a činnosti OMS Třebíč a vytvoření 

prezentačních tabulí na tato témata. Využity mohou být materiály z OMS Písek, včetně návrhů 

na některé bannery. Všechny vyrobené tabule a bannery bude možné po MKP umístit 

v loveckém salonku, popř. používat při dalších akcích OMS.  

Pan Blecha navrhnul, aby členové MR zajistili sponzorsky nějakou věcnou cenu pro MKP (cca 

kolem 2000,-Kč). Stejně tak se obrátí na členy KK. 

 

6. Příprava plesu a zkoušek z myslivosti 

Ples a zkoušky adeptů se připravují (viz zápis z KPK). KPK navrhuje odsouhlasit členy 

zkušebního senátu pro zkoušky adeptů v následujícím složení: 

předseda Bohumír Herbrich 

místopředseda Ing. Antonín Měrka 

I. skupina př. Ing. Sedláček Tomáš 

II. skupina př. Ing. František Texl 

III. skupina př. Jiří Jurka 

IV. skupina př. Mgr. Drmota Josef 

V. skupina př. Josef Smutný 

VI. skupina př. Bc. Karel Horký 

VII. skupina př. Jaroslav Krouchal 

 

Usnesení: OMR schválila složení zkušebního senátu pro zkoušky z myslivosti. Schváleno 

všichni pro. 

 

Pan Kantner Vojtěch požádal dne 8.2.2019 o odložení zkoušky z myslivosti o 1 rok. 

Usnesení: OMR souhlasí s odložením zkoušky z myslivosti pana Kantnera Vojtěcha. 

Všichni pro. 

 

7. Různé 

a. Pojišťovna Halali má zájem prezentovat nové produkty na OMS Třebíč. Bude využito 

buď o mysliveckém víkendu nebo jiné příležitosti (aktiv MH).  

b. Pan Blecha navrhnul zvážit, zda dočasně neodložit výstavbu nory na Bažantnici 

vzhledem k výši investice a možné novelizaci zákona o myslivosti s dopadem na 

norování. MR nestanovila časový rámec oprav, pouze odsouhlasila finanční 

prostředky. Bude vyčkáno, zda dojde k úpravě zákonů, které norování upravují. 

c. Pan Blecha navrhl jednateli využit trestanců v době zimy k bourání liškárny. Práce už 

byly zahájeny. Plechy budou uloženy na Bažantnici a případně využity. 



d. Informace z Krajské koordinační rady, která se uskutečnila 6. února v Jihlavě. Čelisti 

v letošním roce se budou vykupovat za období do 30.9. Je vyčleněno 750 tis. Kč. 

Zastupitelstvo Kraje schválilo příspěvek 100 tis. Kč na pořádání MKP a 20 tis. Kč na 

práci s mládeží. Byly prezentovány výsledky pachových ohradníků. V letošním roce 

nebude tuto činnost spolufinancovat pojišťovna Generali, Kraj se pokusí doplatit 

peníze ze svého rozpočtu. Byla prezentována možnost získání projektu na ošetření 10 

km silnic pomocí přípravku Pacholek. Budeme informováni. Šéfredaktor časopisu 

Myslivost informoval o mysliveckých slavnostech Vysočiny na hradě Roštejn, které se 

uskuteční 27.4.2019. Požádal o spolupráci. Za náš okres by mohli na slavnosti jet 

Babyloňští trubači, kteří se podíleli na akci už vloni. Dále hovořil o možnosti 

prezentovat „krajskou myslivost“ a činnost OMSů na výstavě Natura Viva. Z OMSů 

by musely být na Kraj zaslány podklady nejpozději do 20. února, což není možné 

zajistit. Nabídka bude využita nejdříve od roku 2020. 

e. Dne 25.1. se uskutečnilo na Bažantnici setkání se členy redakční rady časopisu 

Myslivost. Proběhla velmi zajímavá diskuse nejen o obsahu časopisu a jeho 

možnostech, ale také o myslivosti a ČMMJ 

f. Pachový ohradník – velký zájem od uživatelů honiteb.  

 

Usnesení: OMR schvaluje přehodnocení seznamu uživatelů honiteb podle plnění jejich 

povinností a množství finančních prostředků. 

 

g. KPK a KK navrhují zakoupit notebook, dataprojektor a fotoaparát pro využití 

v komisích. Byla projednána možnost získání příspěvku z Nadace ČEZ na vytvoření 

výukové místnosti pro děti a myslivecké adepty v loveckém salonku. V rámci této 

akce by se výše uvedené dalo pořídit, stejně jako nové stoly a židle (požadavek KPK). 

Část původního vybavení by se dala poté využít v dolním sále. Předběžný rozpočet na 

audiovizuální techniku, úpravu stropu (SDK podhled), elektroinstalaci, stoly, židle a 

drobné stavební úpravy je ve výši cca 300 tis. Kč.  

 

OMR schválila podání žádosti na Nadaci ČEZ o příspěvek na vytvoření výukové místnosti 

pro děti a myslivecké adepty a pověřila předsedu přípravou žádosti. Všichni pro. 

 

h. Předseda EK předložil ke schválení výši náhrad cestovních výloh 

 

Usnesení: OMR schvaluje výši náhrad cestovních výloh dle předloženého návrhu, pouze 

náhrada za použití vozidla včetně náhrady za spotřebované pohonné hmoty bude 6,- Kč. 

(příloha č. 1 zápisu). Hlasování: Všichni pro. 

 

i. Čerpání dotace na všestranné zkoušky ohařů 

 

Usnesení: OMR pověřuje EK ve spolupráci s KK přípravou žádosti o dotaci na všestranné 

zkoušky ohařů ve výši 20 tis. Kč. Hlasování: Všichni pro. 

 

j. Dne 8.3. proběhne schůze předsedů SK v Benešově. 

k. Dne 9.3. a 10.3. bude školení střeleckých rozhodčích. 

 

Usnesení: OMR schvaluje vyslání a proplacení nákladů adepta na rozhodčího dle 

doporučení předsedy SK. 

 

l. SK bude využívat kynologickou chatku vedle Bažantnice. Pan Mittner zajistí výrobu 

klíče. 



m. Zámkový systém je kompletně vyměněný, probíhají pravidelné revize. 

n. Byla rekonstruována kuchyň u bytu na Bažantnici. Byly provedeny práce v hodnotě 

cca 40 tis. Kč. Předseda poděkoval členům rady, kteří se na tom podíleli. 

o. Dne 6. 4. proběhne na Bažantnici střelecký závod spol. Lovecký svět. Organizaci 

domlouvá Ing. Šlechta s předsedou SK a jednatelem. 

 

 

Zapsal:  Ing. Tomáš Sedláček   Ověřovatel zápisu: Radovan Mittner 

 

 

Předseda: Ing. Tomáš Sedláček 

 

Zápis byl vyhotoven dne 11.2.2019, ověřen dne  


	Českomoravská myslivecká jednota, z.s.

