
Českomoravská	myslivecká	jednota,	z.s.	

Okresní myslivecký spolek Třebíč 
Zápis č. 4/2019 

 
Z jednání okresní myslivecké rady OMS Třebíč, svolané předsedou Ing. Tomášem Sedláčkem, 
které se uskutečnilo dne 7. 6. 2019 v 17.00 hodin na Bažantnici 
 
Přítomni: Členové OMR Třebíč:  
 Mgr. Josef Drmota, Ing. Tomáš Sedláček, Jiří Jurka, Ing. Antonín Měrka, 

Rostislav Skoumal, Radovan Mittner, Ing. Zdeněk Skoumal 
Omluveni:  Petr Piňos 
Hosté: Mgr. Oldřich Blecha, Ing. František Kazda 
Program: 
1. Uvítání, návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. Kontrola úkolů z minulých jednání MR 
3. Přesun sekretariátu OMS 
4. MKP 
5. Bažantnice 
6. Lovecký salónek 
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: Radovan Mittner 
Návrh byl schválen všemi přítomnými. 
 
2. Kontrola úkolů z minulých jednání OMR 

a. OMR pověřuje předsedu OMS podpisem dopisu s podnětem a jeho odesláním na 
Halali, všeobecná pojišťovna, a.s. a na vědomí ČMMJ. Zasláno 

b. 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. Smlouva podepsána 

c. OMR pověřila EK porovnáním nabídky pojišťovny Halali na pojištění Bažantnice se 
současnou smlouvou. Termín 31.8.2019. Trvá, pojišťovna oslovena, do uvedeného 
termínu bude připraveno. 

d. Myslivecká rada pověřuje předsedy komisí přípravou textu a fotografií z činnosti 
komisí na prezentační panely o činnosti OMS. Termín se prodlužuje do 10.6.2019. 

e. Myslivecká rada pověřuje SK odstraněním zjištěných nedostatků (provozní řád, 
označení střelnice) a předsedu zajištěním kolaudačního souhlasu ke střelnici v termínu 
do 31.5.2019. Střelecký řád byl přepracován a odeslán balistikovi, po potvrzení bude 
navrácen OMS. Zakoupena byla nová lékárnička. K dořešení zbývají informační 
tabulky, R. Skoumal zajistí vyrobení, umístění a bude znovu kontaktovat PČR. R. 
Skoumal se pokusí dohodnout termín schůzky na PČR, nahlédne do spisu týkajícího se 
probíhajícího řízení a bude informovat o probíhajících krocích na odstranění závad. Na 



stavební úřad byla podána žádost o součinnost při dořešení otázky chybějícího 
kolaudačního řízení. 
 

3. Přesun sekretariátu  
Tento týden byla vyzděna příčka a natažená lepidlem. Zhotovení kazetového stropu je přislíbeno, 
k dnešnímu dni bylo provedeno měření a bude zaslána nabídka. Strop se o 1 metr sníží, součástí 
nabídky bude rovněž nacenění tepelné izolace, předpoklad cca 10 cm, bude upraveno dle 
zkušeností firmy. Dodavatel je případně ochoten udělat strop i v loveckém salonku. 
MR rozhodla o realizaci vytápění místnosti přímotopnými tělesy. 
 
Usnesení: MR odsouhlasila požádat F. Kazdu o zabezpečení dodávky a montáže 
kazetového stropu, elektroinstalace, zabezpečení, osvětlení a přímotopů ve smyslu dříve 
dodané nabídky. Hlasování pro 4, zdrželi se 3. 
 
4. MKP 
Jednatel s O. Blechou absolvovali jednání na kynologické komisi v Praze. Dle sdělení jednatele 
k propozicím ani návrhům rozhodčích prakticky nebyly připomínky. Požadují viditelné značení 
příjezdových komunikací. 
Hrozí kolize s akcí Fechtl cup Ostašov, je nutné prověřit možnost posunu akce. J Jurka sežene 
kontakt na pořadatele a T. Sedláček je osloví.  
O. Blecha pošle plakát pro uveřejnění upoutávky v Myslivosti, je na něj nezbytně nutné přidat 
loga hlavních sponzorů! 
Domluvena výše příspěvku od ČMMJ ve výši 150 tis. Kč, kulovnice od ČZ Uherský Brod. 
Přibližně v polovině června se přepokládá tisk propozic. 60 ks je nutné zaslat na ČMMJ do 
Prahy. 
Je třeba zavčas sestavit rámcový přehled předpokládaných výdajů, rozsah uzavírky komunikací 
v Jaroměřicích, parkování ad. – O. Blecha předpokládá časové omezení uzavírky 6,00-10,00 
hod, dne 5.10.2019. KK připraví předpokládaný rozsah uzavírky (ulice). 
 
 
5. Bažantnice 
Problémy se současným nájemcem pokračují. Nájemné včetně záloh na energie dle dohody 
z jednání rady č. 3/2019 nebylo řádně v termínu zaplaceno. K dnešnímu dni dluží nájemce platbu 
za dva měsíce. Myslivecký víkend i přes osobní projednání na MR, nebyl zajištěn dle dohody – 
problémy zejména v neděli s občerstvením. 
OMS byl osloven zástupci společnosti Construct Steel s.r.o., která má zájem o pronájem 
penzionu Bažantnice. Dne 31.5.2019 se uskutečnilo jednání mezi zástupci společnosti, 
jednatelem a předsedou na Bažantnici. Společnost má zájem o pronájem celého zařízení za 
obdobných podmínek, jaké jsou stanoveny v současné smlouvě, tj. platba provozních nákladů a 
roční nájem ve výši 200 tis. Kč. Společnosti jde prakticky pouze o ubytování pro agenturní 
zaměstnance, které má momentálně v pronajatých bytech v Třebíči. Úklid zařízení by prováděli 
vlastními pracovníky, restauraci a sál by využívali výjimečně. Akce by pro OMS nezajišťovali. 
Předběžný návrh smlouvy byl zaslán společnosti k vyjádření a ta jej odsouhlasila. Chtějí 
pronajmout celou Bažantnici s tím, že není možné, aby sál a kuchyň případně užíval někdo jiný. 
S pořádáním našich akcí počítají, jsou ochotni okamžitě Bažantnici převzít. Počítají, že do 
pokojů dovezou částečně svoje vybavení (např. televize), takže příloha č. 2 by se připravila podle 
skutečnosti – samozřejmě by k tomu přibylo i vybavení kuchyně.  
Firma počítá i s kaucí, pro případ, že by ubytovaní na Bažantnici něco poškodili. 
 
Usnesení: MS rada neschválila uzavření smlouvy na pronájem Bažantnice se společností 
Construct Steel s.r.o. v předloženém znění a pověřuje předsedu a jednatele úpravami a 



doplněním o prodiskutované body, zejména ošetření kapacity ubytování, využití prostor 
dle původního účelu, ošetřování příjezdové komunikace, souhlas s provozem střelnice, 
akcemi OMS a další.  
 
Usnesení: MS rada schválila splátkový kalendář na uhrazení dlužné částky a pověřuje 
jednatele předáním současnému nájemci.  

 
V měsíci dubnu došlo na Bažantnici ke krádeži reprodukční soustavy. Ta byla odcizena 
jedním z ubytovaných z loveckého salonku, který nebyl uzamčen nájemcem Bažantnice. 
OMSu tím vznikla škoda, kterou OMS požaduje vyrovnat uvedením věci do původního stavu 
(nákupem stejného zařízení). 
 

Usnesení: MS rada schválila vymáhání škody po nájemci penzionu Bažantnice a pověřuje 
jednatele písemně informovat nájemce.  

 
6. Lovecký salónek 
Požadovaný příspěvek od Nadace ČEZ ve výši 240 tis. Kč na rekonstrukci loveckého salónku 
byl schválen. Cílem je vytvořit školicí místnost pro práci s mládeží a adepty myslivosti. 
Provedení nabídnutých prací bylo již přislíbeno panem Svobodou (topení), panem Cipisem 
(sádrokartonový podhled) a Ing. Kazdou (audiovizuální technika). Jednání probíhá ještě 
s dodavatelem elektroinstalace. Předpokládá se, že by v červenci byly započaty jednotlivé práce. 
 
7. Různé 

a. Nadace ČEZ schválila zaslanou závěrečnou zprávu k rekonstrukci střechy v roce 2018 
– bez připomínek. 

b. Sbor zástupců – členům rady byly zaslány materiály k prostudování. Jednání 
v Benešově proběhne 7.6.2019 – zásadní záležitostí je návrh na změnu stanov ČMMJ 
– v tuto chvíli předložen k diskusi a návrh na změnu zkušebních řádů na kynologické 
akce. 

c. Informace z jednání krajské koordinační rady – pachové ohradníky, připomínky ke 
změně stanov, organizační struktuře ČMMJ a zkušebním řádům – zasláno stanovisko 
na ČMMJ Praha 

d. Myslivecký víkend – poděkování za organizaci všech aktivit – přehlídka trofejí, svod 
psů, okresní přebor ve střelbě, přednáška a ZST. Program jako takový proběhl bez 
problémů. Na všech akcích vysoká účast. Zřejmě jediným negativem byla nezvládnutá 
organizace občerstvení nájemcem Bažantnice.  

e. Výsledek kontroly PČR na střelnici. Policie zaslala protokol z kontroly a stanovila 
termín pro naše vyjádření. K dnešnímu dni byly zajištěny souhlasy vlastníků a 
nájemců pozemků, souhlas nájemce honitby a nová lékárnička. Pracuje se na 
aktualizaci provozního řádu a označení střelnice. Kolaudační souhlas se nepodařilo 
zajistit ani na stavebním úřadu ani na Katastrálním úřadu. Byla podána žádost o 
ověření právního stavu na MěÚ Třebíč. Policie mezitím zahájila řízení o pozastavení 
provozu střelnice. 

f. Odměna jednateli za odváděnou práci, shánění finančních prostředků na MKP ve výši 
poloviny hrubého měsíčního platu. 

 
Usnesení: MS rada schválila výši mimořádné odměny jednateli. Hlasování jednomyslně.  

 
g. Jednatel přednesl informace z porady jednatelů a ze sekretariátu 

 
Zapsal: Josef Drmota      Ověřil: Radovan Mittner 


