
Českomoravská	myslivecká	jednota,	z.s.	

Okresní myslivecký spolek Třebíč 
Zápis č. 3/2019 

 
Z jednání okresní myslivecké rady OMS Třebíč, svolané předsedou Ing. Tomášem Sedláčkem, 
které se uskutečnilo dne 3. 5. 2019 v 15.00 hodin na Bažantnici 
 
Přítomni: Členové OMR Třebíč:  
 Ing. Tomáš Sedláček, Jiří Jurka, Ing. Antonín Měrka, Rostislav Skoumal, 

Radovan Mittner, Ing. Zdeněk Skoumal 
Omluveni:  Mgr. Josef Drmota 
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 6 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: Jiří Jurka 
Návrh byl schválen všemi přítomnými. 
 
2. Kontrola úkolů z minulých jednání OMR 

a. OMR pověřila EK oslovením pojišťovny Halali a ČMMJ, aby se zabývali 
problematikou hromadného úrazového pojištění společných akcí honebních 
společenstev. Myslivecká rada projednala návrh dopisu pro pojišťovnu Halali 
připravený předsedou EK k tématu Skupinové pojistné smlouvy. MS rada se shodla, 
že smlouva částečně omezuje možnost využívaní úrazového pojištění pro část členů 
ČMMJ, kteří užívají honitbu jako členové Honebního společenstva a nedosahují 80 % 
členství v ČMMJ.  

 
Usnesení: OMR pověřuje předsedu OMS podpisem dopisu s podnětem a jeho odesláním na 
Halali, všeobecná pojišťovna, a.s. a na vědomí ČMMJ. Všichni pro. 
 

b. 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. Splněno. KK navrhuje umělou noru obnovit. 

 



Usnesení: Myslivecká rada schválila uzavření smlouvy č. 148/19/314 o nájmu části 
pozemku p.č. 538/1 v k.ú. Podklášteří – pozemku pod umělou norou. Všichni pro. 
 

c. OMR pověřuje KK přípravou návrhu storno pravidel pro zrušení účasti na zkouškách 
psů. Bude schváleno na jednání KK 11.4.2019, podmínky storna budou zveřejněny na 
webových stránkách a schváleny na příštím zasedání MR. Projednáno. KK navrhuje 
vrácení poplatků za neúčast na zkouškách ve výši 50% v případě omluvy, platí i pro 
háravé feny.  

 
Usnesení: Myslivecká rada schválila vrácení poplatků za neúčast ve výši 50% v případě 
omluvy, platí i pro háravé feny. Všichni pro. 

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

majetku k likvidaci. V evidenci majetku bude veden veškerý využívaný majetek. 
Majetek nevyužívaný (poškozený apod.) bude postupně vyřazován a je to možné i 
v průběhu roku. V tuto chvíli majetek k vyřazení navržen není.  
 

Usnesení: OMR bere na vědomí zápis z inventury majetku a vyřazování majetku bude 
probíhat průběžně zároveň s jeho likvidací. Všichni pro. 
 

e. OMR pověřila EK porovnáním nabídky pojišťovny Halali na pojištění Bažantnice se 
současnou smlouvou. Termín 31.8.2019. Trvá. 

f. OMR schválila podání žádosti na Nadaci ČEZ o příspěvek na vytvoření výukové 
místnosti pro děti a myslivecké adepty a pověřila předsedu přípravou žádosti. Žádost 
byla podána dne 13.4.2019. Dle neoficiální informace byl příspěvek schválen. 

g. Myslivecká rada pověřuje předsedy komisí přípravou textu a fotografií z činnosti 
komisí na prezentační panely o činnosti OMS. Dodal předseda a předseda KPK. 
Termín se prodlužuje do 31.5.2019. Není nutné chystat kompletní prezentaci. Stačí 
sestavit text o pár odstavcích a připravit fotografie. Finální úpravu provede J. Drmota, 
jak bylo domluveno dříve.  

h. Myslivecká rada pověřuje předsedy komisí přípravou matriálů pro zpravodaj OMS a 
zasláním J. Drmotovi v termínu do 5.4.2019. Splněno. Zpravodaj rozeslán mailem a 
vyvěšen na web. 
 

3. Přesun sekretariátu  
Zedníci domluveni J. Drmotou nebudou zdění sekretariátu provádět. Jirka Jurka prověřuje 
možnosti ještě u prvního zedníka, který nám poslal nabídku na zděnou příčku a kazetový strop. 
Ostatní členové rady se pokusí zajistit případně dalšího zedníka, který by vyzdil příčku, popř. 
udělal kazetový strop. Následně se budou řešit práce v interiéru, přičemž je možné je spojit i 
s rekonstrukcí loveckého salonku. Stěhování sekretariátu připadá v úvahu nejdříve ke konci roku 
vzhledem k zajištění všech plánovaných akcí a časové náročnosti vlastního stěhování.  
 
4. Myslivecký víkend 
Pozvánky na slavnostní zahájení rozeslány předsedou.  
Sobota: střelby adeptů (8-9 hod.), okresní přebor (od 9 hod), ZST (9-17) – prezentace kynologie, 
střelectví, KK zajistí ukázky kynologie pro děti. 
Neděle: Svatohubertská mše (8-9), svod psů (9-11), přednáška o vábení zvěře (od 11 hod., Pavel 
Kumžák, firma NordikPredator - domluveno). V neděli se dostaví zástupci z Loveckého světa a 
pan Dušan Pořízka, kteří nabídnou zboží a knihy. 
 
 



5. Aktiv mysliveckých hospodářů 
Program byl schválen na minulém jednání MR. Účast přislíbili MVDr. Hnízdilová, Ing. Tesař. 
Předseda domluví trubače, na začátku aktivu budeme držet minutu ticha za zesnulého Ing. 
Františka Karbaše. Na aktivu zazní i informace o možnosti zakoupení plašičů zvěře. 

 
6. MKP 
Mgr. Blecha ve stručnosti informoval o aktuálním stavu příprav. Bližší organizační informace 
jsou uvedeny v zápisu z jednání KK zaslané členům MR. Dne 30.5.2019 pojede jednatel s panem 
Blechou do Prahy kvůli schválení propozic memoriálu. Na svodu loveckých psů a aktivu 
mysliveckých hospodářů zazní informace o dárcích na MKP. Na svodu informaci přednese Mgr. 
Blecha, na aktivu předseda. Zároveň zazní žádost o podporu memoriálu i od dalších spolků.  
 
7. Různé 

a. Myslivecké slavnosti na hradě Roštejn – zajímavá akce, hojná účast – prezentace 
kynologie, sokolnictví, trubačů (za OMS Třebíč Babylonští trubači), interaktivní 
myslivecké expozice na hradě.   

b. Střelecký závod spol. Lovecký svět na Bažantnici 6.4.2019 – ze strany zástupců 
Loveckého světa spokojenost se spoluprací s OMSem, členy SK i adepty. Závod 
proběhl bez problému ke spokojenosti všech zúčastněných. Jediný problém byl 
s obsluhou v restauraci. Zástupci Loveckého světa mají zájem se sejít a jednat o 
dalším využití střelnice na Bažantnici a spolupráci s OMSem. 

c. Výsledek kontroly PČR na střelnici. Vzhledem k měnící se legislativě bylo zjištěno 
několik nedostatků, které je potřeba vyřešit. Souhlasy vlastníků a nájemců pozemků 
zajistil jednatel. Zařídí i souhlas nájemce honitby. Kolaudační souhlas ke střelnici 
nebyl nalezen, pokusí se jej dohledat předseda s panem Lexou přes stavební úřad. 

 
Usnesení: Myslivecká rada pověřuje SK odstraněním zjištěných nedostatků (provozní řád, 
označení střelnice) a předsedu zajištěním kolaudačního souhlasu ke střelnici v termínu do 
31.5.2019. Všichni pro. 
 

d. Střelecký odpad na Bažantnici – předseda jednal jak s panem Nevrtalem, tak 
nájemcem Bažantnice. Situace se střeleckým odpadem by se neměla opakovat. Za SK 
likviduje odpad Rosťa Skoumal. 

e. Energetický štítek – zpracován, předložen na jednání MR. 
f. Kraj Vysočina schválil přidělení dotace na VZ ohařů ve Studenci ve výši 20 tis. Kč. 

Byla podepsána smlouva. 
g. Jednatel zaslal informace o hospodářském výsledku a účetní závěrce. Účetní závěrka 

bude předložena na okresní sněm.  
h. Dne 7.5. se uskuteční porada jednatelů v Kostelci nad Černými lesy. 
i. Dne 13.5. se uskuteční Krajská koordinační rada v Jihlavě. Zúčastní se předseda, popř. 

i jednatel.   
j. Projednání situace na Bažantnici s nájemcem – na jednání MR byli pozváni pan 

Fajmon a paní Havlenová. MR vyjádřila svou nespokojenost s placením nájemného 
(nezaplaceny dva měsíce), nepořádkem na Bažantnici (ubytování, sál, toalety), 
zajištěním mysliveckých akcí – (ples, kurzy adeptů). Bylo dohodnuto, že do 15.5.2019 
bude zaplacen nájem za měsíc březen. Drobné opravy musí provádět nájemce dle 
nájemní smlouvy. MR opětovně informovala nájemce o chystaném mysliveckém 
víkendu, vysoké návštěvnosti a apelovala na řádné zajištění (zejména personální a 
dostatečné občerstvení) ze strany nájemce. Dále nájemce informovala o negativních 
reakcích účastníků plesů (OMS a motorkáři). Podrobnosti ohledně zajištění 
slavnostního posezení myslivců již byly s nájemcem projednány na jednání KPK. 



Nájemce poukázal na nesplnění dohody s Loveckým světem na střeleckých závodech, 
kdy měl zajistit nápoje pro účastníky. Cateringová firma ale kromě občerstvení 
zajistila i nápoje.  

k. Dozorčí rada ČMMJ Praha potrestala pana Šumpicha (jednatel OMS Znojmo) kvůli 
pochybení při IHb v roce 2018. Jedná se pravděpodobně o uzavření celé kauzy IHb. 

l. Předseda SK seznámil se zakoupením terčů na střelnici za dobrou cenu při akci 
Loveckého světa a objednání pohárů na střelecké akce na celý rok. 
 

 
Zapsal:  Ing. Tomáš Sedláček   Ověřovatel zápisu: Jiří Jurka 
 
 
Předseda: Ing. Tomáš Sedláček 
 
Zápis byl vyhotoven dne 3.4.2019  
 
 


