
Českomoravská	myslivecká	jednota,	z.s.	

Okresní myslivecký spolek Třebíč 
Zápis č. 5/2019 

 
Z jednání okresní myslivecké rady OMS Třebíč, svolané předsedou Ing. Tomášem Sedláčkem, 
které se uskutečnilo dne 12. 7. 2019 v 17.00 hodin na Bažantnici 
 
Přítomni: Členové OMR Třebíč:  
 Ing. Tomáš Sedláček, Jiří Jurka, Ing. Antonín Měrka, Rostislav Skoumal, 

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

a. OMR pověřila EK porovnáním nabídky pojišťovny Halali na pojištění Bažantnice se 
současnou smlouvou. Termín 31.8.2019. Předložena nabídka. EK předloží doporučení 
pro rozhodnutí na radě č. 6/2019. 

b. 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. 
Splněno. Text připraven. Ještě je potřeba dodat více fotografií.  

c. Myslivecká rada pověřuje SK odstraněním zjištěných nedostatků (provozní řád, 
označení střelnice) a předsedu zajištěním kolaudačního souhlasu ke střelnici v termínu 
do 31.5.2019. Provozní řád byl přepracován a potvrzen balistikem, předán na Policii 
ČR. Podle provozního řádu přemístěny informační tabulky. Střelnice byla zaměřena 
geodetem, byl vypracován pasport a geometrický plán. Bude předáno na stavební úřad. 
Policie mezitím pozastavila provoz střelnice – chybí vyjádření stavebního úřadu.  

d. 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. Splněno a předloženo k hlasování per rollam. 



e. MS rada schválila splátkový kalendář na uhrazení dlužné částky a pověřuje jednatele 
předáním současnému nájemci. Připravil předseda, jednatel předal proti podpisu. 

f. MS rada schválila vymáhání škody po nájemci penzionu Bažantnice a pověřuje 
jednatele písemně informovat nájemce. Připravil předseda, jednatel předal proti 
podpisu. 

g. MR odsouhlasila požádat F. Kazdu o zabezpečení dodávky a montáže kazetového 
stropu, elektroinstalace, zabezpečení, osvětlení a přímotopů ve smyslu dříve dodané 
nabídky. Probíhá. Viz následující bod. 
 

3. Bažantnice  
Byly předány dopisy se splátkovým kalendářem nájemci. Nebyl splněn hned první bod, tj. 
splátka řádného nájemného a záloh za energie za měsíc červen. 
Po jednání MR č. 4/2019 proběhla dvě hlasování per rollam.  
 
Usnesení: OMR schvaluje výpověď nájemní smlouvy se společností H&F mont s.r.o., 
Nerudova 209/10, 118 00 Praha 1, dle článku VI odst. 1) písm. b) nájemní smlouvy z 
důvodu prodlení s placením nájemného delším než 30 dnů. Hlasování 6 pro, 2 proti 
 
Usnesení: OMR schvaluje uzavření nájemní smlouvy na Bažantnici se společností 
Construct Steel s.r.o., se sídlem Nerudova 209/10, 118 00 Praha 1, dle předloženého 
návrhu. Hlasování: 5 pro, 1 se zdržel, 2 proti 
 
Dne 21.6.2019 byla předána výpověď současnému nájemci. Tentýž den byla podepsána nájemní 
smlouva se společností Construct Steel s.r.o. Kauce dle smlouvy byla předána v hotovosti při 
podpisu smlouvy. 
Převzetí a předání Bažantnice proběhlo dne 2.7.2019 za přítomnosti jednatele a Ing. Kazdy. 
Bažantnice nebyla připravena k předání i přes posunutí termínu o jeden den. Se společností H&F 
mont byla podepsána dohoda o uznání závazku – dlužné nájemné, zálohy za energie, odcizená 
reprodukční souprava ad. Po vyklizení Bažantnice nový nájemce provedl úklid celé budovy. 
Probíhá zpracování přílohy č.2 k nájemní smlouvě. Některé věci nájemce nepožaduje, byly 
přestěhovány do garáže. Ozývají se osoby, které měly na Bažantnici domluvené akce. Přestože 
se jednalo o závazky bývalého nájemce a ten jim neoznámil ukončení své činnosti na Bažantnici, 
bylo navrženo dát oznámení na webové stránky Bažantnice a do Horáckých novin. Zabezpečí 
jednatel do HN a Ing. Kazda na webové stránky. 
 
Byly zahájeny práce na elektroinstalaci v loveckém salónku. Práce stále probíhají. Pan Svoboda, 
který bude dělat topení, přislíbil zahájit práce v červenci. Dále přislíbil přivedení vody a odpadu 
do kanceláře v tomtéž termínu. 
    
Ing. Kazda byl pověřen pracemi na místnosti sekretariátu. Dodavatel zaslal nacenění kazetového 
stromu včetně 10 cm zateplení, jak bylo požadováno. Celková cena je 11 tis. Kč. Práce byly 
objednány, Ing. Kazda současně provede elektroinstalace ad. práce. Ing. Kazda zabezpečí i 
demontáž držáků šatny. Bude domluveno rozmístění nábytku podle přeměření, aby mohla být 
dodělána elektroinstalace.  
 
4. MKP 
Předseda vstoupil v jednání s panem Šabatkou, který je hlavním organizátorem akce Fechtl cup 
v Ostašově. Podařilo se vyjednat přesunutí akce na 12.10., tj. týden po MKP. 
Do Jaroměřic nad Rokytnou byla zaslána žádost o uzavírku komunikací v Jaroměřicích nad 
Rokytnou – návrh časového a prostorového uzavření části náměstí a přilehlých ulic, včetně 



návrhu objízdných tras, jak bylo požadováno. Starosta potvrdil přijetí žádosti a město vyřídí vše 
potřebné. 
Jiří Jurka sdělil, že pan Kolář potvrdil tři spřežení na průvod. Jednatel absolvoval jednání 
v hotelu Opera a na faře v Jaroměřicích nad Rokytnou. Rozhodčí byli schváleni ČMKJ. Finišuje 
příprava propozic před tiskem. Příští týden se budou chystat cedule ke značení. Zajistí ve 
spolupráci R. Skoumal a J. Jurka. Připraven odznak s logem MKP. V srpnu proběhne nanečisto 
příprava lesních prací, počátkem září jednání se ZD Kožichovice. Ozvučení zajistí Ing. Kazda. 
Na páteční losování je třeba domluvit Babylonské trubače. Počet balíčků upomínkových 
předmětů od města Jaroměřice nad Rokytnou – cca 80 ks domluví předseda. 
Mgr. Blecha hovořil o přípravě kynologických akcí v roce 2020. 
 
5. Různé 

a. Předseda seznámil s hlavními body projednávanými na sboru zástupců – uzavřena 
nová smlouva mezi Halali a nájemcem domu v Jungmannově ulici – nehrozí již, že 
ČMMJ o dům přijde, ze smlouvy vypadlo předkupní právo. Počítá se se zvýšením 
zákonného pojistného o 100,- Kč od Halali. ČMMJ ale zatím nepočítá se zvýšením 
členského příspěvku. Bude se projednávat, zda na úkor současného zvýšení ve 
stanoveném poměru ČMMJ – OMS. Halali možná přijde s vlastním návrhem řešení. 
Poskytne zákonnou pojistku zdarma těm členům ČMMJ, kteří si u ní pojistí 
nemovitost. Apel na větší práci s absolventy – zasílání informací na mail i po ukončení 
kurzu, předplatné časopisu Myslivost. OMS Domažlice zasílá informační SMS členům 
OMS – aktuální akce, zkoušky psů – skupina ze svodu apod. 

b. Tamtéž byl diskutován návrh na změnu stanov ČMMJ – osloveni členové OPK. 
Zašlou stanovisko předsedovi do konce července. Svůj názor prezentoval Mgr. Blecha. 
Dne 5.8.2019 proběhne krajská koordinační rada. Zašleme společné stanovisko na 
ČMMJ. 

c. Aktiv MH – v plánu činnosti není termín. Návrh 9.9.2019 od 16 hod. Je třeba domluvit 
přednášku pro MH. 

 
Návrh programu aktivu: 
1. Uvítání 
2. Aktuální informace SVS 
3. Aktuální informace z OMS  
4. Přednáška  
5. Diskuse 
6. Závěr 
 
Usnesení: OMR schválila program aktivu MH. Hlasování: všichni pro 
 

d. Seminář o úpravách krajiny pro zvěř – návrh předsedy uspořádat v honitbě Okarec 
 
Usnesení: OMR schválila uspořádání semináře o úpravách krajiny pro zvěř ve spolupráci 
s MS Okarec-Třesov dne 13.9.2019 a pověřuje předsedu zabezpečením semináře. 
Hlasování: všichni pro 

 
e. Zpravodaj OMS – je potřeba připravit ke konci srpna – pozvánka na podzimní akce 

(plakát MKP), další kynologické akce, aktiv MH, seminář, Memoriál Vl. Homolky. 
 

Usnesení: OMR pověřuje předsedy komisí přípravou materiálů pro zpravodaj OMS a 
zasláním J. Drmotovi v termínu do 15.8.2019. Hlasování: všichni pro. 

 



f. Předseda získal návrh rekreačního okruhu kolem Bažantnice. Zpracován projekt, který 
dle pracovníků Města Třebíč respektoval střelnici a ochranné pásmo. Stezka je 
v nejbližším bodě 280 m od střeliště. Vycházelo se ze správy balistika. Již předáno na 
stavební odbor a zahájeno územní řízení. Předseda ještě prověří možnost změny plánu 
na odboru výstavby a odboru investic. 

g. Proplacení dovolené jednateli za rok 2018. Byla vyčerpána jen část dovolené. 
 
Usnesení: OMR schválila proplatit jednateli nevyčerpanou dovolenou za rok 2018. 
Hlasování: 4 pro, 1 se zdržel.  

 
h. Je třeba začít připravovat okresní sněm, který proběhne 31.10.2019. Navrhnout MR, 

zda sněm bude tvořit shromáždění delegátů (popř. s kolika hlasy) nebo členů. Připravit 
pozvánku s programem a zmocnění, seznamy členů, hlasovací lístky ad.  
Materiály, které bude sněm schvalovat, musí být k dispozici na sekretariátu nejpozději 
30 dní před konáním sněmu dle stanov. Ty budeme schvalovat na dalším jednání MR. 
 

Usnesení: OMR pověřila OPK, aby připravila ke schválení organizaci okresního sněmu a 
předložila ke schválení na příští jednání MR. Hlasování: všichni pro 

 
i. Apel na fungování všech komisí. Komise není jeden člověk. Každá komise musí 

kompletně zabezpečit připravované akce. 
j. Provedeny revize na Bažantnici – Radovan Mittner předjednal člověka, který opraví 

nedostatky dle revizní zprávy. Všechna zařízení jsou momentálně v provozu 
schopném stavu.  

k. Informace o Národních mysliveckých slavnostech na Ohradě. Materiály pro 
myslivecké akce ve spolcích – od příštího roku poptat na OMSech a zaslat objednávku 
do Prahy. Bylo by vhodné doplnit do dotazníku, který OMS zasílá do spolků. 

l. Jednatel přednesl poznatky k práci některých komisí.  
 
Usnesení: OMR pověřila předsedu EK, aby připravil vizi a náplň práce EK. Hlasování: 
všichni pro. 
 
Zapsal: Ing. Tomáš Sedláček 
 
Ověřil: Rostislav Skoumal 


