
Českomoravská	myslivecká	jednota,	z.s.	

Okresní myslivecký spolek Třebíč 
Zápis č. 8/2019 

 
Z jednání okresní myslivecké rady OMS Třebíč, svolané předsedou Ing. Tomášem Sedláčkem, 
které se uskutečnilo dne 25. 10. 2019 v 17.00 hodin na Bažantnici 
 
Přítomni: Členové OMR Třebíč:  
 Ing. Tomáš Sedláček, Jiří Jurka, Rostislav Skoumal, Mgr. Josef Drmota, Ing. 

Zdeněk Skoumal, Petr Piňos, Ing. Antonín Měrka 
Omluveni:  Radovan Mittner,  
Hosté: Ing. František Kazda 
 
Program: 
1. Uvítání, návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. Kontrola úkolů z minulých jednání MR 
3. Příprava okresního sněmu  
4. Bažantnice 
5. Hodnotící schůze komisí 
6. Různé 
7. 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: Rostislav Skoumal 
Návrh byl schválen všemi přítomnými. 
 
2. Kontrola úkolů z minulých jednání OMR 

a. OMR rozhodla uzavřít smlouvu s pojišťovnou Halali a pověřila EK zajištěním 
smlouvy k podpisu. Smlouva podepsána. 

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 4. 

c. OMR schválila způsob doručení pozvánky na okresní sněm členům – bude vyvěšeno 
na web OMSu a zasláno uživatelům honiteb elektronicky. Provede jednatel 
s předsedou v termínu do 1.10.2019. Splněno. Stejným způsobem bude doručen zápis 
ze sněmu. Provede jednatel v termínu do 30.11.2019 

d. OMR pověřila EK aktualizací majetku OMS, jeho označením a přípravou vyřazeného 
majetku k likvidaci. Termín do 31.12.2019 

e. OMR pověřila KK přípravou potřebných materiálů a podmínek dle schválené 
smlouvy o dotaci k Memoriálu Josefa Venhody. Splněno  

f. Plán činnosti – poslat návrh za komise do 27.9.2019. Chybí materiály za SK a MK, 
k dnešnímu dni jsou již známy termíny plánovaných akcí, bude odesláno obratem. 

 



3. Příprava okresního sněmu 
Pozvánka na sněm a materiály, které bude sněm schvalovat, byly zaslány do spolků a 
dány na web. K dispozici jsou u jednatele pro případné zájemce.  
Jedním bodem okresního sněmu je i volba člena OMR – předsedy kynologické 
komise. OPK připravuje volební a hlasovací lístky. Seznam kandidátů bude delegátům 
předložen na sněmu. Kandidaturu potvrdila Mgr. Eva Illová. 
V den konání sněmu může navrhnout kandidáta již pouze delegát sněmu. 
OPK připraví materiály pro volbu nového člena MR. 
Občerstvení je předjednáno u pana Ondráčka, je třeba upřesnit počet osob a domluvit 
vytápění hlavního sálu (jednatel). Odhadovaný počet osob 90. 
Kontrola hlasů delegátů u prezence bude provedena proti elektronickému seznamu.  
Pro každého delegáta je třeba nachystat: návrh rozpočtu, účetní závěrku, návrh 
usnesení, návrh kandidátů na předsedu KK, program. Připraví jednatel. 
  

4. Bažantnice 
Lovecký salonek – bylo provedeno zazdění dveří a okénka do kuchyňky a zapraveny 
zdi. Práce provedeny zaměstnanci nájemce Bažantnice. Bylo provedeno dokončení 
části rozvodů elektro – kompletně světla a dokončena kuchyňka – tři zásuvky. 
V rozvaděči je samostatný odečet na spotřebu elektřiny v salonku. Téměř jsou 
dokončeny truhlářské práce – oprava dřevěného obložení a stropu. Domluvena 
kompletace zásuvek na obložení a probíhá příprava na osazení audiovizuální techniky. 
F. Kazda zajistil vymalování zdi, kde jsou vstupní dveře. 
Je třeba objednat židle, zajistit vymalování kolem oken a radiátorů a provést úklid po 
všech řemeslnících. Poptáno u nájemce Bažantnice. Popřemýšlet nad výukovými 
materiály pro adepty – jako nejefektivnější se jeví další preparáty, je třeba požádat o 
spolupráci na sněmu (pozůstalosti apod.). Vyřadíme poškozené a staré. 
 
Kancelář – bylo provedeno zapravení zdí zaměstnanci nájemce Bažantnice. F. Kazda 
zajistil vymalování místnosti a probíhá instalace kuchyňské linky a položení koberce.  
Osazeny dva přímotopy. Čeká se na dodání bezpečnostních dveří. 
Zabezpečení oken projednal J. Jurka s panem Hronem – obecně prospěšné práce. Pán 
předběžně slíbil vyrobení mříží na okna. Materiál zakoupí sám, proplatí jej proti 
dokladu OMS. Momentálně nekomunikuje, o další kontakt se pokusí jednatel.  
Nájemní smlouva na stávající kancelář je uzavřena na dobu určitou do 1.4.2020. Není 
třeba dávat výpověď, k danému datu nájem ukončíme.  
Plán oficiálního přesunu sekretariátu je k 1.3.2020, stěhování proběhne během ledna a 
února 2020, ve stejném termínu proběhne změna sídla OMS u příslušných zápisů. 
 

Usnesení: OMR souhlasí s přesunem sekretariátu k 1.3.2020 a pověřila předsedu 
vyrozuměním pronajímatele současné kanceláře o ukončení užívání prostor ke dni 
ukončení smlouvy.  Hlasování: 7 pro. 

 
Byla provedena oprava nefunkčních zásuvek v bytě a osvětlení v přízemí Bažantnice.  
V jedné místnosti (č. 9) byl vyměněn zámek, jednatel zjistí důvod výměny a bude 
požadovat navrácení původní vložky z bezpečnostní sady i v případě její nefunkčnosti. 
Nacenění na rekonstrukci sociálního zařízení v bytě a II. patře budovy prozatím 
nebylo provedeno.  
Jednatel projedná s nájemcem osazení průchodu mezi kuchyní a velkým sálem dveřmi 
z důvodu zamezení vstupu ubytovaných osob do sálu. 



Návrh na projednání s nájemcem Bažantnice, zda trvá na pronájmu velkého sálu – 
bude vyřešeno umístěním dveří (viz. výše), čímž se zamezí neoprávněným vstupům do 
sálu. 
Nevyhovující stav podlahy na přístupové terase 1.patro – bude řešeno na jaře v rámci 
rekonstrukce celé terasy, včetně zábradlí.   
Havarijní stav vybavení velkého sálu - židle a stoly. Jednatel poptá již dříve oslovenou 
firmu o zpracování nabídky na dodání stolů a cca 200 židlí. 
 

Usnesení: OMR souhlasí s kompletní výměnou stolů a židlí v hlavním sále Bažantnice a 
pověřuje jednatele zajištěním nabídky od dodavatele do 30.11.  Hlasování: 7 pro. 

 
Datová síť bude v prostorách kanceláře na Bažantnici využita stávající.  
Přemístění šatny není akutní a bude řešeno v rámci stěhování kanceláře. 
Likvidace suchých smrků u parkoviště – vyřešeno R. Skoumalem. 
 

5. Hodnotící schůze komisí 
Proběhne 22.11.2019 od 16 hod. na Bažantnici. Občerstvení je předjednáno s panem 
Ondráčkem – hovězí guláš, víno, pivo, nealko, káva. 
Pozvaní hosté – členové komisí, osoby pracující s mládeží, organizátoři významných 
akcí, předsedové komisí zašlou jednateli do 10.11.2019 počet pozvaných hostů a členů 
komise. 

 
6. Různé 

a. MKP – poděkování všem, kteří se podíleli na shánění finančních prostředků, cen pro 
účastníky a organizaci. Hodnocení MKP je veskrze pozitivní, včetně samotné ČMMJ. 
Dne 8.10.2019 byla schválena odměna za uspořádání MKP od ČMMJ Praha ve výši 
10 tis. Kč. Probíhá ještě účtování, poděkování sponzorům.  

b. Bylo dořešeno pojištění pana Vladimíra Zezuly za rok 2019, u kterého zůstala 
nenalezená chyba z předchozího období. 

c. OMS vlastní domény penzionbazantnice.cz a omstrebic.cz, jednatel zjistí současný 
stav 

d. Byl dokončen kurz mysliveckých hospodářů – poděkování za organizaci, včetně 
ČMMJ Praha další z vysoce hodnocených akcí, výborné znalosti uchazečů 

e. Se společností H&F mont byl v červenci uzavřen splátkový kalendář na dlužnou 
částku za nájem. První splátka ve výši 5000,- Kč byla uhrazena dne 20.9. Druhá 
splátka uhrazena dne 22.10. 

f. KPK zajistila prezentaci myslivosti na výstavě zahrádkářů - poděkování za organizaci 
g. Plán OMR dne 5.12.2019: začátek s hosty od 13 hod., jednání OMR od 15 hod. 

Pozvání hostů jako v loňském roce - starostové, vedoucí odborů, SSM, Ing. Rusek, 
Ing. Bartoš, Ing. Hyský, Ing. Černý, Ing. Šlechta, senátorka Žáková, poslanec 
Kováčik, MVDr. Hnízdilová. Do pozvánky připravit jako jeden z  bodů programu 
občerstvení, aby bylo zřejmé, že součástí je slavnostní oběd. Provede předseda. 

h. Sbor zástupců se uskuteční 15.11.2019 v Brně – body k projednání – změna stanov 
ČMMJ, zvýšení pojistné částky za odpovědnost na 300,- Kč – na úkor příspěvku pro 
OMSy a Prahu. Výše členského příspěvku se měnit nebude. 
 

Usnesení: OMR pověřila účastí na sboru zástupců předsedu. Hlasování: pro 7 
 

i. Dne 17.10.2019 se jednatel s paní Suchou zúčastnil školení na software pro 
kynologické akce. 



j. Dne 21.10.2019 proběhla v Jihlavě Krajská koordinační rada – byly diskutovány 
zejména navržené varianty stanov, výše zákonného pojistného ad. V roce 2020 bude 
KKR předsedat OMS Pelhřimov. Na rok 2021 připadá organizace všestranných 
zkoušek o pohár hejtmana Kraje Vysočina na OMS Třebíč. V příštím roce bude třeba 
projednat, zda OMS pohár hejtmana zorganizuje. 

k. Slavnostní posezení adeptů s myslivci a přáteli myslivosti – místo konání KD 
Štěměchy, část občerstvení dodáme, vstupenky pro adepty a tradiční návštěvníky, 
zbytek bude nabídnut dlouhodobým partnerům. Termín 8.2.2020. Kapacita bude 
upřesněna. 

l. Před koncem roku bude vydán ještě jeden zpravodaj OMS – aktuální informace, 
placení členství, poděkování za MKP účastníkům a partnerům, úřední dny jednatele 
v Náměšti a M. Budějovicích, kurz adeptů. Materiály poslat J. Drmotovi v termínu do 
30.11.2019. 

m. Předseda připravuje ke schválení MR dokument, který vymezí kompetence 
jednotlivých komisí a upraví pracovní náplň jednatele – současný stav práce není 
dlouhodobě udržitelný. Bude kladen důraz na samostatnost komisí v přípravě jimi 
pořádaných akcí. V první fázi bude dokument projednán s jednatelem a radě předložen 
na příští jednání. Samozřejmě je počítáno s diskusí a připomínkami. Výsledkem by 
mělo být pověření jednotlivých komisí mysliveckou radou (dle stanov) konkrétními 
úkoly do budoucna – to by mělo být nadčasové, nevázané na funkční období. 
V některých případech půjde jen o deklaraci současně fungujícího stavu, jinde je nutno 
počítat s úpravou. 

n. Dne 24.10.2019 oznámili Radovan Mittner, Jiří Jurka a Antonín Měrka odstoupení 
z funkce členů MR. 

o. Ing. Měrka oznámil, že k 30.6.2020 by chtěl skončit ve funkci jednatele. Sdělil, že 
pokud myslivecká rada včas přijme nástupce, předá mu celý sekretariát i své 
zkušenosti. 

 
Usnesení: OMR vzala na vědomí odstoupení 3 členů MR a rozhodla o vypsání výběrového 
řízení na jednatele po jednání okresního sněmu. Hlasování: pro 7 
 
Zapsal: Mgr. Josef Drmota 
 
Ověřil: Rostislav Skoumal 
 
 


