
Českomoravská	myslivecká	jednota,	z.s.	

Okresní myslivecký spolek Třebíč 
Zápis č. 7/2019 

 
Z jednání okresní myslivecké rady OMS Třebíč, svolané předsedou Ing. Tomášem Sedláčkem, 
které se uskutečnilo dne 27. 9. 2019 v 17.00 hodin na Bažantnici 
 
Přítomni: Členové OMR Třebíč:  
 Ing. Tomáš Sedláček, Jiří Jurka, Rostislav Skoumal, Mgr. Josef Drmota, Ing. 

Zdeněk Skoumal 
Omluveni:  Radovan Mittner, Petr Piňos, Ing. Antonín Měrka 
Hosté: 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 5 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: Jiří Jurka 
Návrh byl schválen všemi přítomnými. 
 
2. Kontrola úkolů z minulých jednání OMR 

a. Myslivecká rada schválila podání výpovědi ze stávající pojistné smlouvy na 
Bažantnici s Kooperativou a poptání aktuální nabídky od dalších pojišťoven. 
Pověřena EK. Schváleno jednomyslně. Smlouva vypovězena. Předloženy dvě nové 
nabídky a původní od Halali. Doporučení od EK je uzavřít novou smlouvu 
s pojišťovnou Kooperativa. Předseda navrhuje pojistku u naší pojišťovny Halali, 
protože podmínky jsou srovnatelné a upřednostníme mysliveckou pojišťovnu. 

 
Usnesení: OMR rozhodla uzavřít smlouvu s pojišťovnou Halali a pověřila EK zajištěním 
smlouvy k podpisu (pro 4, 1 se zdržel). 
 

b. 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. 

c. OMR pověřila předsedu EK, aby připravil vizi a náplň práce EK. Předloženo v zápisu 
EK, bude dořešeno po MKP. 

d. Předseda MR uložil členům do 12. 9. připravit podklady pro návrh rozpočtu na rok 
2020 a zaslat mailem předsedovi EK. Splněno. 



e. Myslivecká rada uložila EK připravit návrh rozpočtu na rok 2020 a účetní závěrku ke 
schválení na okresní sněm. Termín do 27.9.2019. Splněno. Materiály budou 
předloženy ke schválení okresnímu sněmu. 

f. Myslivecká rada rozhodla o ponechání dřevěného stropu a pověřila předsedu zjistit na 
Nadaci ČEZ možnost úpravy odpovídající položky v žádosti. Splněno. Projekt není 
třeba měnit, práce na stropu jsou zahrnuty v rozpočtu do stavebních prací. 

g. OMR doporučuje ČMMJ dále rozpracovat variantu b) návrhu nových stanov a toto 
stanovisko zaslat na vědomí předsedovi ČMMJ Praha. Splněno 

h. OPK ve spolupráci s předsedou připraví všechny materiály na okresní sněm 
(pozvánku s programem a zmocnění, návrh usnesení). Splněno. 

 
3. Příprava okresního sněmu 

Sněm bude tvořit shromáždění delegátů – každý bude disponovat minimálně 3 hlasy 
(včetně svého hlasu). Materiály, které bude sněm schvalovat, musí být k dispozici na 
sekretariátu nejpozději 30 dní před konáním sněmu dle stanov.  
V souladu se stanovami je nutné zaslat členům spolku pozvánku na okresní sněm 
s tím, že součástí pozvánky bude i návrh usnesení a podklady pro rozhodování. 

 
Usnesení: OMR schválila způsob doručení pozvánky na okresní sněm členům – bude 
vyvěšeno na web OMSu a zasláno uživatelům honiteb elektronicky. Provede jednatel 
v termínu do 1.10.2019. Stejným způsobem bude doručen zápis ze sněmu. Provede jednatel 
v termínu do 30.11.2019 (pro 5). 
 

Jedním bodem z bodů okresního sněmu je i volba člena OMR – předsedy kynologické 
komise. OMR musí dle stanov schválit termín, od kdy je možné podávat návrh na 
kandidáta jen delegátem sněmu. Dále je OMR povinna seznámit předem delegáty 
s kandidáty. 
 

Usnesení: OMR rozhodla, že v den konání okresního sněmu, tj. 31.10.2019, může podat 
návrh kandidáta již jen delegát sněmu a stejný den bude předložen delegátům seznam 
kandidátů (pro 5) 
 
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 
 
 
4. MKP 

- Ve dnech 15.9 a 17.9. proběhla příprava pracovišť u rybníku Panenka a v honitbě 
Rozkoš. Provedena širší propagace – plakáty, článek a pozvánka ve zpravodaji Města 
Jaroměřice, dohodnuto uveřejnění Horácké noviny, Jihlavské listy, Třebíčský deník a 



osloveny další regionální Deníky, zajištěny weby, facebook, billboardy. Schválena 
smlouva o dotaci s Krajem Vysočina radou Kraje Vysočina. 

- 23.9. proběhla schůzka užšího realizačního týmu na OMS – dohodnuty další podrobnosti 
– zejména zahajovací ceremoniál, sestavení průvodu (pan Pokorný), doprava a příjezd 
kočárů s VIP hosty.  

- Dne 2.10. proběhne schůzka v honitbě Klučov, kde budou vybrány kultury pro práce 
v poli. V Ostašově proběhne 2.10. příprava zázemí u rybníka Panenka.  

- 30.9. se uskuteční porada vedoucích skupin v Jaroměřicích ve Viole od 17 hod. 
- Jednatel se členy KPK bude od 2.10. připravovat prostory v Jaroměřicích (mše, Opera, 

reklamní plochy atd.) 
- Nazvučení v pátek (mše) – zajistí Plačková, sobota+neděle – zajistí Ing. Kazda 

 
5. Různé 

a. Lovecký salonek – aktuální info o probíhajících pracích – na místě domluveny 
zednické práce, měly by proběhnout o víkendu. 

b. Kancelář – byly objednány bezpečnostní dveře, zakoupena kuchyňská linka. Na místě 
domluveny zednické práce, měly by proběhnout o víkendu. Zabezpečením oken 
pověřen již dříve J. Jurka – poptává zhotovení mříží. 

c. Aktiv MH – proběhl 9.9.2019 od 16 hod. Bažantice byla připravena, občerstvení 
zajištěno. Kladné ohlasy zejména na přednášku. Informace o aktivu zveřejněny na 
webu. 

d. Se společností H&F mont byl v červenci uzavřen splátkový kalendář na dlužnou 
částku za nájem. První splátka měla být uhrazena do 15.8., ale nestalo se tak. Předseda 
byl pověřen jednáním se společností. Jednatelka předsedovi potvrdila zájem dlužnou 
částku splácet. První splátka ve výši 5000,- Kč byla uhrazena dne 20.9. 

e. Občerstvení na aktivu hospodářů zajistil pan Ondráček ke spokojenosti OMS i hostů. 
Návrhem je pověřit pana Ondráčka zajištěním občerstvení na zbývajících akcích 
letošního roku – zkouškách MH, okresním sněmu, hodnotící schůzi komisí i 
prosincové myslivecké rady. MR rozhodla na sněmu uhradit delegátům z rozpočtu 
OMS řízek s bramborovým salátem, nealko nápoj a kávu. 

 
Usnesení: OMR schválila pověřit zajištěním občerstvení na zkoušky MH, okresní sněm, 
hodnotící schůzi komisí a prosincovou MR pana Jiřího Ondráčka (pro 5). 

 
f. Příprava plánu činnosti na rok 2020 – k 27.9. je třeba připravit materiály za jednotlivé 

komise, jednatel rozešle členům OMR matrici pro vyplnění. Zasláno, je třeba 
dohodnout organizaci mysliveckého víkendu, v návrhu zahájení ve čtvrtek 8.5., 
klasický program - 10.5. (so) a 11.5. (ne), 9.5. (pá) necháme přehlídku otevřenou, 
dohled zajistí MK, občerstvení v pátek dle zájmu cateringu. 

g. Propagační panely zadány do výroby. 
h. Proběhl seminář o úpravách krajiny pro zvěř za přítomnosti necelé třicítky účastníků  
i. Je třeba provést inventarizaci majetku a to i s ohledem na změnu nájemce Bažantnice. 
Část majetku přesunuta do volných prostor, není nájemcem využívána a je třeba zvážit 
případné vyřazení některého majetku.  

 
Usnesení: OMR pověřila EK aktualizací majetku OMS, jeho označením a přípravou 
vyřazeného majetku k likvidaci. Termín do 31.12.2019 (pro 5).  

 
j. Příprava VZ ohařů ve Studenci – je schválena dotace od Kraje Vysočina ve výši 20 tis. 

Kč. Je potřeba zajistit vše potřebné, aby byly splněny podmínky Kraje.  
 



Usnesení: OMR pověřila KK přípravou potřebných materiálů a podmínek dle schválené 
smlouvy o dotaci (pro 5).  
 
Zapsal: Mgr. Josef Drmota 
 
Ověřil: Jiří Jurka 
 
 


