
Českomoravská	myslivecká	jednota,	z.s.	

Okresní myslivecký spolek Třebíč 
Zápis č. 6/2019 

 
Z jednání okresní myslivecké rady OMS Třebíč, svolané předsedou Ing. Tomášem Sedláčkem, 
které se uskutečnilo dne 30. 8. 2019 v 17.00 hodin na Bažantnici 
 
Přítomni: Členové OMR Třebíč:  
 Ing. Tomáš Sedláček, Jiří Jurka, Ing. Antonín Měrka, Radovan Mittner, Petr 

Piňos, Mgr. Josef Drmota, Ing. Zdeněk Skoumal 
Omluveni:  Rostislav Skoumal, 
Hosté: Mgr. Oldřich Blecha, Ing. Jiří Pulec, Ing. František Kazda 
 
Program: 
1. Uvítání, návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. Kontrola úkolů z minulých jednání MR 
3. Příprava okresního sněmu  
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 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: Petr Piňos 
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. EK doporučuje MS radě v 37. týdnu t.r. tj. 6 
týdnů před výročím uzavření pojistné smlouvy s Kooperativou podat výpověď ze 
stávající pojistné smlouvy. Následně doporučuje oslovit Kooperativu (případně další 
pojišťovny) s žádostí o novou nabídku s aktualizací zejména část povodeň, záplava. 
Pokud Kooperativa (nebo jiná pojišťovna) nepodá výhodnější nabídku, doporučuje 
uzavřít novou SML s VZP. 

 
Usnesení: Myslivecká rada schválila podání výpovědi ze stávající pojistné smlouvy na 
Bažantnici s Kooperativou a poptání aktuální nabídky od dalších pojišťoven. Pověřena EK. 
Schváleno jednomyslně. 

 
b. Myslivecká rada pověřuje předsedy komisí přípravou textu a fotografií z činnosti 

komisí na prezentační panely o činnosti OMS. Bylo zadáno grafikovi ke zpracování 
návrhu. 

c. Myslivecká rada pověřuje SK odstraněním zjištěných nedostatků (provozní řád, 
označení střelnice) a předsedu zajištěním kolaudačního souhlasu ke střelnici. Všechny 



dokument obstarány a předány na Policii. Střelnice zapsána do katastru nemovitostí. 
V pátek 23.8. proběhla opětovná kontrola Policií ČR. Od 28.8.2019 je provoz střelnice 
znovu povolen. 

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

e. MR rozhodla dát oznámení o ukončení činnosti společnosti H&F mont na webové 
stránky Bažantnice a do Horáckých novin. Zabezpečí jednatel do HN a Ing. Kazda na 
webové stránky. Splněno. 

f. OMR schválila uspořádání semináře o úpravách krajiny pro zvěř ve spolupráci s MS 
Okarec-Třesov dne 13.9.2019 a pověřuje předsedu zabezpečením semináře. Vše 
zajištěno, pozvánka zaslána do spolků, je ve zpravodaji a na webu. 

g. OMR pověřuje předsedy komisí přípravou materiálů pro zpravodaj OMS a zasláním J. 
Drmotovi v termínu do 15.8.2019. Zasláno. Zpravodaj rozeslán jednatelem tento 
týden. 

h. OMR pověřila OPK, aby připravila ke schválení organizaci okresního sněmu a 
předložila ke schválení na příští jednání MR. Splněno, viz bod 3. 

i. OMR pověřila předsedu EK, aby připravil vizi a náplň práce EK. Osloveno 6 členů 
komise, prozatím 3 odpovědi, na termínu příští schůze EK bude vypracováno písemně. 
 

3. Příprava okresního sněmu 
OPK navrhla, aby sněm tvořilo shromáždění delegátů – každý bude disponovat 
minimálně 3 hlasy (včetně svého hlasu). OPK ve spolupráci s předsedou připraví 
všechny materiály (pozvánku s programem a zmocnění, hlasovací lístky). Jednatel 
před sněmem vytiskne seznamy členů. U prezence budou členové OPK, skrutátory 
v průběhu sněmu budou členové OPK. Materiály, které bude sněm schvalovat, budou 
k dispozici na sekretariátu nejpozději 30 dní před konáním sněmu dle stanov.  
 

Program okresního sněmu 
1. Zahájení 
2. Volba předsedajícího 
3. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, návrhové a mandátové komise 
4. Schválení programu sněmu 
5. Zpráva předsedy o činnosti MR 
6. Schválení účetní závěrky 
7. Schválení rozpočtu na rok 2020 
8. Volba člena myslivecké rady 
9. Diskuse 
10. Zpráva mandátové komise 
11. Usnesení 
12. Závěr 
 
Usnesení: Myslivecká rada schválila, že okresní sněm bude tvořen delegáty s minimálně 3 
hlasy, termín konání sněmu dne 31. 10. 2019 od 16:00 na Bažantnici, prezence bude 
probíhat od 14:30, schválila program okresního sněmu. Schváleno jednomyslně. 
Usnesení: Předseda MR uložil členům do 12. 9. připravit podklady pro návrh rozpočtu na 
rok 2020 a zaslat mailem předsedovi EK. 
Usnesení: Myslivecká rada uložila EK připravit návrh rozpočtu na rok 2020 a účetní 
závěrku ke schválení na okresní sněm. Termín do 27.9.2019. 
 
 



4. MKP 
V srpnu proběhla příprava lesních prací, dohotoveny propozice a jednatelem předány v Praze na 
ČMMJ, ČMKJ, ČMKU a MZe. Lukovští trubači domluveni na páteční losování. Babylónští 
trubači troubí slavností zahájení a ukončení v neděli. 80 ks balíčků upomínkových předmětů od 
města Jaroměřice nad Rokytnou zamluveno. 
Dne 22.8. proběhlo jednání KK. 
Další detailní informace podali pan Měrka a pan Blecha: 

- Hotové propozice i pozvánky pro VIP hosty, předáno, předseda ČMMJ přislíbil účast na 
zahájení, ministr zemědělství na nedělní program 

- Dokončen reklamní banner KK Třebíč, dokončeny samolepky s logem MKP, příští týden 
stužky pro rozhodčí, pro zabezpečení, i pro VIP hosty 

- Dohodnut catering pro les i pole 
- Pan Lesl, Restaurace Viola, připraví dodanou zvěřinu (po odpovídající veterinární 

prohlídce ve zvěřinovém závodě) 
- Začalo proplácení prvních faktur, jednatel začíná pracovat na ekonomické stránce MKP 
- Svatohuberstká mše bude v prostoru zámeckého parku, zahájení memoriálu na schodech, 

ukončení na nádvoří, dohodnuto s trubači i zpěváky 
- 9.9. proběhne schůzka užšího realizačního týmu na OMS, od 7,00 hod. – Blecha, 

Sedláček, Měrka, Jurka, Smutný 
- Pan Blecha řeší odznak MKP, startovní čísla pro rozhodčí, navštívil MS Klučov, les 

naplánován, dohodnut materiál pro ohrádku, skupiny na značení barev i vleček 
- Finální porada všech organizátorů proběhne v Jaroměřicích (prostor ve Viole dohodne p. 

Jurka), zainteresovaní jsou s úkoly již nyní seznámeni, termín bude určen na schůzce 
9.9., na místě bude vyhotoven bodový seznam úkolů a pověřených osob včetně 
organizačních detailů 

- Cena od firmy Brabenec (Želetavská kamna) bude zajištěna prostřednictvím poukazu 
přes sekretariát; prozatím z větších cen předběžně přislíbena kulovnice ČZ, odstřel daňka, 
muflona, srnce, nože, oděvy a další. 

- MS Budišov zajistí společně s Městysem Budišov jednu cenu 
Byl projednán plán práce, zkoušek a schůzí kynologické komise OMS Třebíč pro rok 2020. Pan 
Blecha projednal pořádání a termíny zkoušek se všemi uživateli honiteb, v Rudíkově bude ještě 
domluven termín. 
 
5. Různé 

a. Lovecký salonek – Byla provedena elektroinstalace – bude dokončeno po zapravení. 
Ing. Měrka rozporoval zhotovení zásuvky v kuchyňce, která by byla napájená 
z Loveckého salonku z důvodu samostatného měření salonku. Byly provedeny 
topenářské práce. Zapravení elektriky, vybourání dveří a zazdění je domlouváno 
s nájemcem Bažantnice. Audiovizuální techniku instaluje F. Kazda. Je třeba 
rozhodnout, zda budeme dělat SDK podhled – bylo schváleno, je  v rozpočtu, ale na 
poslední radě převládl názor jej nedělat. Dále je nadřeknutý truhlář, který by upravil 
dřevěné obložení po skončení prací. Předseda vyřeší dotazem na Nadaci ČEZ na 
možnost úpravy odpovídající položky. 

 
Usnesení: Myslivecká rada rozhodla o ponechání dřevěného stropu a pověřila předsedu 

zjistit na Nadaci ČEZ možnost úpravy odpovídající položky v žádosti 
 

b. Kancelář – Byly provedeny instalatérské práce – přivedení vody a odpadu z kanceláře. 
Je proveden kazetový strop, elektroinstalace a zabezpečení místnosti. Byly 
demontovány držáky na ošacení. Některými členy MR byl vznesen požadavek na 



bezpečnostní dveře a mříže na oknech z důvodu zabezpečení finančních prostředků 
OMS a osobních údajů členů.  

c. Změna stanov – osloveni členové OPK. Projednány dvě varianty – první přednesená 
na sboru zástupců a druhá – návrh OMS Žďár.  

 
Usnesení: OMR doporučuje ČMMJ dále rozpracovat variantu b) a toto stanovisko zaslat 
na vědomí předsedovi ČMMJ Praha.  

 
d. Aktiv MH – pozvánka je ve zpravodaji a jednatel zaslal mailem. Proběhne 9.9.2019 od 

16 hod. Program schválen na radě č. 5/2019. Domluvena přednáška - Vypouštění 
bažantů a koroptví pomoci adoptivních rodičů. Připravit dataprojektor, počítač, 
mikrofon, zajistí F. Kazda. Nájemce slíbil připravit Bažantnici na akci, předseda bude 
ještě ověřovat. Účastníci budou požádáni o příspěvek ve formě zvěřiny na MKP a 
budou jim předány pokyny na sběr čelistí černé zvěře. 

e. Se společností H&F mont byl v červenci uzavřen splátkový kalendář na dlužnou 
částku za nájem. První splátka měla být uhrazena do 15.8. Toto se ale nestalo. 
Předseda vstoupí v další jednání se zástupci společnosti. 

f. Ohledně občerstvení podzimních akcí bylo jednáno s nájemcem Bažantnice, protože 
jednatel této společnosti provozuje v Třebíči restauraci. Byla zaslána nabídka na 
zajištění občerstvení aktivu MH, okresního sněmu, hodnotící schůze komisí a 
prosincovou mysliveckou radu. MR rozhodla objednat na aktiv MH občerstvení od 
této společnosti.  Účastníkům aktivu uhradí z rozpočtu OMS nealko nápoj, kávu a 
párek. 

g. Upřesněna výše příspěvku na lesní zkoušky – MS Budišov – 2000,- Kč – vyšší částka 
z obou schválených MR (ohaři a ostatní plemena) v roce 2015. 

h. Příprava plánu činnosti na rok 2020 – k 27.9. je třeba připravit materiály za jednotlivé 
komise, jednatel rozešle členům OMR matrici pro vyplnění. 

i. KPK navrhuje zkoušející pro zkoušky MH – Blecha, Krouchal, Texl, Jurka - 
schváleno jednomyslně. 

 
Zapsal: Mgr. Josef Drmota 
 
Ověřil: Petr Piňos 
 
 


