
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč 

Zápis č. 2/2019 
 

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

které se uskutečnilo dne 22. 3. 2019 v 17.00 hodin na Bažantnici 

 

Přítomni: Členové OMR Třebíč:  

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

Rostislav Skoumal, Radovan Mittner, Ing. Zdeněk Skoumal 

Omluveni:  Petr Piňos 

Hosté: Mgr. Oldřich Blecha, Ing. František Kazda, Ing. Jiří Pulec 

 
Program: 

1. Uvítání, návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. Kontrola úkolů z minulých jednání MR 

3. Přesun sekretariátu OMS 

4. Myslivecký víkend 

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 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: Ing. Antonín Měrka 

Návrh byl schválen všemi přítomnými. 

 

2. Kontrola úkolů z minulých jednání OMR 

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

R. Mittnera – zadáno, oslovená firma provedla měření, přislíbeno dořešení  

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

problematikou hromadného úrazového pojištění společných akcí honebních 

společenstev.  Termín do 31.1.2019 – kontaktována pí. Obrdlíková, vznese na vedení 

pojišťovny dotaz na možnost pojištění členů honebních společenstev. Nově nabízen 

produkt individuální dopojištění nového psa stávajících členů ČMMJ. Předseda EK 

zpracuje oficiální dopis na pojišťovnu ve výše uvedeném duchu a vyzve oficiálně k 

řešení. 

c. OMR pověřuje předsedu přípravou nájemní smlouvy na pozemek pod umělou norou. 

Smlouva byla projednána s pronajímatelem, tj. Lesy ČR, s.p. a předložena OMR ke 

schválení.   

 



Usnesení: Myslivecká rada pověřuje KK projednat dne 11.4.2019 otázku přístupu komise k 

opravě umělé nory a přijetí jednoznačného stanoviska, které bude uvedeno v  zápisu 

z jednání KK.  

 

d. 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  - organizační tým sestaven, je 

zveřejněn na facebooku. 

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

psů. Termín do 31.3.2019. Trvá, bude schváleno na jednání KK 11.4.2019, podmínky 

storna budou zveřejněny na webových stránkách a schváleny na příštím zasedání MR.  

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

majetku k likvidaci. Termín do 31.12.2018. Předseda EK sdělil, že komise zpracovává  

seznam majetku. V současné době chybí aktuální ceny u dvou položek – trezor, 

kopírka. Předseda EK doplní a do příštího jednání MR předloží ke schválení, stejně 

jako přehled majetku určeného k fyzickému vyřazení. 

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

současnou smlouvou. Termín 31.8.2019. Trvá. 

h. OMR schválila podání žádosti na Nadaci ČEZ o příspěvek na vytvoření výukové 

místnosti pro děti a myslivecké adepty a pověřila předsedu přípravou žádosti. Pracuje 

se na podkladech pro podání žádosti. Máme cenovou nabídku na audiovizuální 

techniku, stoly židle, úpravu topení, SDK podhled. Chybí ještě nabídka na 

elektroinstalaci. Na základě nabídek bude sestaven rozpočet akce a projednána výše 

příspěvku od Nadace ČEZ. 

i. OMR pověřuje EK ve spolupráci s KK přípravou žádosti o dotaci na všestranné 

zkoušky ohařů ve výši 20 tis. Kč. Žádost zpracována předsedou ve spolupráci 

s předsedou EK a zaslána na Kraj Vysočina. 

 

3. Přesun sekretariátu  

V sobotu 9.3.2019 byli na Bažantnici zedníci na dohodu s jednatelem. Bylo domluveno, že 

zedníci předloží celkovou cenovou nabídku včetně materiálu. Ověřeno telefonicky, že 

zpracování probíhá, chybí prozatím nabídka na kazetový strop. 

 

4. Myslivecký víkend 

Slavnostní zahájení proběhne v pátek 3. května. Pozvat hosty – trubači, Ing. Rusek, Ing. Cejpek, 

Ing. Křivánek, starostové, pracovníci SSM, novináři. Pozvánky rozešle předseda. 

Sobota: střelby adeptů (8-9 hod.), okresní přebor (od 9 hod), ZST (9-17) – prezentace kynologie, 

střelectví – R. Skoumal zpracuje propozice okresního přeboru MS, KK zajistí ukázky kynologie 

pro děti od 14 hod.  

Neděle: Svatohubertská mše (8-9), svod psů (9-11), přednáška vábení zvěře (od 11 hod., Pavel 

Kumžák, firma NordikPredator).  

 

5. Aktiv mysliveckých hospodářů 

Předseda navrhl program aktivu mysliveckých hospodářů. Za SVS bude pozvána MVDr. 

Hnízdilová.  

Program aktivu: 

1. Uvítání 

2. Zhodnocení chovatelských přehlídek (předseda MK) 

3. Aktuální informace SVS 

4. Výkup čelistí černé zvěře (předseda MK) a příspěvky na myslivecké hospodaření (předseda) 

5. Halali – informace o nových produktech (Ing. Tesař) 



6. Diskuse, vhodné, aby zazněly aktuální informace ohledně nadále platných opatření 

v souvislosti s AMP. 

7. Závěr 

 

Usnesení: Myslivecká rada schválila jednomyslně program aktivu mysliveckých hospodářů 

dne 6. května 2019 od 16 hod. na Bažantnici 

 

6. MKP 

Pracuje se na propozicích soutěže, bylo vytvořeno čestné předsednictvo a organizační výbor 

Memoriálu, vybráno logo. Materiály musí odsouhlasit ČMMJ, ČMKJ a ČMKU v Praze, 

následně bude vytvořen plakát, který bude použit k propagaci, včetně časopisu Myslivost. 

30.5.2019 proběhne zasedání KK v Praze, kde budou schváleny jednotlivé realizované body 

přípravy MKP. 

Pracuje se na prezentaci o významných kynolozích Třebíčska. Materiál pro prezentaci práce 

OMS Třebíč byl zaslán členům OMR. Je třeba sestavit text o cca dvou odstavcích o práci 

jednotlivých komisích a vybrat fotografie.  

Jednotlivým MS bude poděkováno za příspěvky na MKP na aktivu MH a při zahájení svodu 

loveckých psů na Bažantnici. 

 

Usnesení: Myslivecká rada pověřuje předsedy komisí přípravou textu a fotografií (z 

činnosti komisí) na prezentační panely o činnosti OMS. Termín do 30.4.2019 

 

Program – myslivecký jarmark jako samostatný bod nebude uváděn.  

Termín upoutávky do časopisu Myslivost-září, nutno odevzdat nejdéle 31.7.2017 

Přehled o získaných příspěvcích a darech 

 

7. Různé 

a. Ze strany Nadace ČEZ byla ukončena kontrola příspěvku z roku 2017 (střelecké věže) 

– bez připomínek. Na Nadaci byla zaslána Závěrečná zpráva s přílohami na čerpání 

příspěvku z roku 2018 (střecha). Přiložena byla i zpráva auditora, který neshledal 

v čerpání příspěvku a jeho účtování žádné závady. Pro informaci: původní rozpočet 

byl ve výši 641550,- Kč, konečná cena je 658 059,- Kč + zpráva auditora v ceně 

7260,- Kč a reklamní banner.  

b. Poděkování za kurz adeptů, zkoušky adeptů a posezení adeptů s myslivci a přáteli 

myslivosti jednateli, členům KPK a dalším, kteří se podíleli.  

c. Příprava zpravodaje č. 1/2019. Upoutávky na všechny chystané akce 1. pololetí, za 

jedn. Komise. Zprávy z MR, žádost o příspěvek na MKP (předseda), pozvánka na 

aktiv – program,  

 

Usnesení: Myslivecká rada pověřuje předsedy komisí přípravou matriálů pro zpravodaj 

OMS a zasláním J. Drmotovi v termínu do 5.4.2019 

 

d. Hodnocení nájemce Bažantnice – placení nájemného, zajištění akcí OMS, péče o 

kulturní zařízení. Vzhledem k celkové úrovni služeb a spolupráci je nutno počítat 

s výhledovou změnou nájemce, předseda žádá členy MR o součinnost.  

e. Od letošního roku se pravidelně budou konat myslivecké slavnosti na hradě Roštejn. 

Mělo by se jednat o akci spol. Myslivost s.r.o. ve spolupráci zejména s časopisem 

Myslivost, ČMMJ Praha a OMSy Kraje Vysočina. Letošní termín je 27. dubna. Za 

OMS Třebíč se počítá s účastí Babylonských trubačů. Předseda se pravděpodobně 

zúčastní akce s mysliveckým kroužkem. 



f. Pachový ohradník – méně finančních prostředků z Kraje Vysočina. Od spolupráce 

odstoupila pojišťovna Generali. Z uvedených důvodů nebude realizován úsek 

v Litohoři, kde MS opakovaně neplnil podmínky smlouvy uzavřené s Krajem 

Vysočina. 

g. Příprava kurzu pro myslivecké hospodáře – potřebný počet uchazečů zajištěn, kurz 

proběhne podle rozpisu. 

h. Střelecký závod spol. Lovecký svět na Bažantnici 6.4.2019  

i. Revize hromosvodu - probíhá 

j. Pamětní listy pro členy, kteří jsou 50 let v ČMMJ – budou připraveny a předány dle 

zvyklostí. 

k. Střelecký odpad na Bažantnici – předseda promluví o systému likvidace s panem 

Nevrtalem. 

l. Ohlášená kontrola PČR na střelnici. Termín 16.4.2019 potvrdí předseda.  

 

Usnesení: Myslivecká rada pověřuje zastupováním spolku při kontrole Policie ČR na 

střelnici jednatele, Ing. Antonína Měrku. Všichni pro. 

 

m. Autoškola Kaňka – podepsána smlouva na nájem parkoviště na Bažantnici. Smlouvy 

na dobu neurčitou jsou podepsány se čtyřmi autoškolami. 

n. Pochvala za webové stránky ze strany ČMMJ Praha 

 

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

 

 

Předseda: Ing. Tomáš Sedláček 

 

Zápis byl vyhotoven dne 22.4.2019  
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