
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

    Okresní myslivecký spolek Třebíč 

 
Zápis z okresního sněmu OMS Třebíč 

konaného dne 31. října 2019 v 16.00 hodin na Bažantnici 
 
Okresní sněm (dále jen OS) zahájil předseda OMS Ing. T. Sedláček, přivítal přítomné delegáty a 
hosty, konstatoval usnášeníschopnost sněmu (zastoupeno 337 členů z 1319, tj. 24,5%). U hlasování  
o předsedajícím, programu a komisích, navrhl hlasování aklamací. Pro hlasování o členovi – 
předsedovi KK navrhl hlasovat podle počtu hlasů jednotlivých delegátů. Návrh byl delegáty schválen 
jednomyslně bez připomínek. Předsedajícím OS navrhl sebe. 

 
Volba předsedajícího OS proběhla aklamací: 

- navržen T. Sedláček, schváleno, 1 delegát se zdržel hlasování  
 
Zapisovatel OS – schváleno aklamací: 

- navržen Antonín Měrka, schváleno jednomyslně 
 
Ověřovatel zápisu OS – schváleno aklamací: 

- navrženi M. Nováček a J. Smutný, schváleno, 1 delegát se zdržel hlasování 
 
Návrhová a mandátová komise OS – schváleno aklamací: 

- navrženi P. Piňos, K. Orth a P. Jiřikovský, schváleno jednomyslně  
 
Schválení programu sněmu:  

Předsedající informoval o navrženém programu okresního sněmu svolaného okresní mysliveckou 

radou pozvánkou rozeslanou 30.9. 2019.  

Dle platných stanov záležitost, která nebyla zařazena na program jednání při jeho ohlášení lze 

rozhodnout jen za účasti delegátů orgánu, kteří disponují alespoň dvěma třetinami hlasů všech členů 

orgánu. 

Proběhlo hlasování o navrženém programu aklamací, 1 proti, 2 se zdrželi  

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 
 

 

 

 

Průběh jednání: 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Volba předsedajícího 

3. Volba zapisovatele, ověřovatele, návrhové a mandátové komise 

4. Schválení programu sněmu 

5. Zpráva předsedy o činnosti MR 

- předseda OMS zhodnotil práci MR – hlavní věci kterými se MR za poslední 2 roky zabývala: 

o splněné úkoly – pořádek v členské evidenci, opláštění věží, zahájení oprav na 

Bažantnici, získání dotace z nadace ČEZ na střelecké věže, střechu a lovecký 

salonek Baž. a následné rekonstrukce střeleckých věží, střechy Baž. a loveckého 

salonku. Přesun sekretariátu na Baž. - od 1. 3. 2020 by jednatel měl úřadovat na 

Baž. Mnoho práce bylo vynaloženo na zpracování materiálů střelnice dle 

aktuálních požadavků PČR (pasport stavby, směrnice, provozní řád střelnice atd). 

Byl vybrán nový nájemce Baž. Proběhl celorepublikový přebor na loveckém kole, 

myslivecký víkend v Třebíči, vydávání 5 elektronických Zpravodajů OMS Třebíč. 

Bylo zorganizováno školení a přezkoušení pro držitele průkazů prohlížitelů 

zvěřiny. Byl zorganizován MKP. Opakovaně byla uzavřena smlouva od Kr. 

Vysočina na spodní čelisti černé zvěře. Mysleli jsme na myslivce, kteří pro ČMMJ 

pracovali 50 let. Byly pořádány přednášky z veterinární problematiky, úpravy 

životního prostředí pro zvěř a z péče o drobnou zvěř, které byly pro členy ČMMJ 

zcela zdarma. Současná MR zabezpečila pro OMS tolik financí, které za 20 let 

minulé MR nezabezpečily. Informoval přítomné, že MR krizový management 

zvládla. Dále informoval, že na MR minulý týden předali 3 členové MR 

prohlášení ukončení činnosti v MR – J. Jurka, A. Měrka, R. Mittner a všem 

poděkoval za dobrou práci, kterou odváděli pro OMS Třebíč a jeho členy. MR 

osloví osoby, které kandidovaly ve volbách a neuspěly, aby pracovali jako noví 

členové orgánu do doby jednání nejbližšího okresního sněmu. Závěrem přítomné 

informoval, že jednatel OMS A. Měrka by chtěl skončit svůj pracovní poměr k 30. 



06. 2020 a že bude po OS vypsáno na tuto pozici výběrové řízení. Zprávu ukončil 

provoláním „Myslivosti zdar!“ 

    

6. Schválení účetní závěrky 

o Z. Skoumal, předseda ekonomické komise, informoval delegáty o způsobu vedení 

účetnictví, způsobu čerpání dotací, shrnul hlavní investice za předchozí období. 

Komentoval jednotlivé položky hospodaření. Každý delegát obdržel písemné 

podklady, které byly zasílány současně s pozvánkou. Po sdělení výsledku 

hospodaření (zisk 469.171,- Kč) vyzval DR, aby se vyjádřila k výsledku 

hospodaření. 

o Za DR se vyjádřil předseda DR (J. Pulec), který oznámil přítomným, že nemá 

k předloženým materiálům připomínky. 

o Dále se zeptal předseda EK, jestli k výše uvedenému má někdo dotaz. Dotaz 

vznesl p. Doležal – kolik je ve spolku nerozděleného zisku z minulých let? Pan Z. 

Skoumal odpověděl, že číslo přesně nezná, ale že v současné době již statisíce.  

o Následně navrhl předsedajícímu uskutečnit hlasování 

o Hlasování – schválení přednesené účetní uzávěrky, zisk bude použit na činnost 

spolku v následujícím období.  

 

OS schvaluje 100% hlasů hospodářský výsledek za rok 2018 a využití zisku v činnosti spolku v dalším 

období. 

 

7.  Schválení rozpočtu na rok 2020  

o Z. Skoumal informoval o návrhu rozpočtu na rok 2020 – informoval, že při 

návrhu rozpočtu se vycházelo ze stávající členské základy a podkladů předsedů 

jednotlivých komisí. Na rok 2020 se předpokládá snížení počtu některých akcí  

OMS, protože stávající množství akcí  je obtížně zvladatelné. Požádal delegáty o 

diskuzi k návrhu rozpočtu. 

o  P. Herbrich se zeptal na vybrané položky, které se týkající KPK a sdělil, že z jeho 

pohledu jako člena KPK se mu zdají nepřesné. Rozpoutala se krátká diskuse 

s předsedou EK o vybraných položkách a závěrem předseda EK doporučil členům 

KPK (stejně jako ostatním), aby si v oprávněných případech psali a vykazovali 

cestovní příkazy, které následně budou odrážet skutečné náklady organizovaných 

akcí.  

o Následně navrhl předsedajícímu uskutečnit hlasování o návrhu rozpočtu na rok 

2020 

o Schválení rozpočtů na rok 2020. 



OS schvaluje rozpočet na rok 2020 100% hlasů pro návrh.  

 

8. Volba člena myslivecké rady – předsedy kynologické komise 

o P. Sedláček sdělil, že v tuto chvíli eviduje jednoho kandidáta, kterého navrhl Mgr. 

Blecha – Mgr. Illovou, která písemně souhlasila s kandidaturou. 

o Z pléna byla navržena paní Bc. Suchá – na OS nebyl souhlas s kandidaturou, paní 

Suchá nebyla přítomná, proto nebylo možno dát o této osobě hlasovat.  

o Předseda přečetl odborný životopis Mgr. Illové a sdělil přítomným, jak bude 

probíhat volba, tak aby byla platná. 

o Předsedající dal delegátům na výběr – veřejná volba s tím, že se budou počítat 

hlasy, nebo tajná volba rovněž s počtem hlasů jednotlivých delegátů. Proběhlo 

hlasování zda bude uskutečněna veřejná volba. Jeden delegát se zdržel (14 hlasů). 

Volba tedy proběhne veřejně. 

o Vyjádřil se p. Macek, že kandidovat chtěl i p. Blecha, ale nakonec nedal souhlas 

s kandidaturou. 

o Následně přítomné se stavem v KK obeznámil. p. Smutný. 

o Bylo uskutečněno hlasování o jediném kandidátovi na nového člena MS rady – 

Mgr. Illové. 

 

OS schvaluje Mgr. Illovou – pro 279, proti 51 a zdržel se 7 za předsedkyni kynologické komise.  

 

9. Diskuse 

o J. Pulec, předseda DR OMS Třebíč – zpráva DR 

§ DR se scházela operativně 

§ zabývala se ČP 2019 a ekonomikou 2018 

§ DR konstatuje, že výdaje z r. 2018 byly vynaloženy účelně na provoz a 

potřeby OMS 

§ DR neobdržela žádnou stížnost z členské základny 

§ DR připravuje kontrolu a prověrku ekonomiky 

§ Připravuje se kontrola zbraní 

o T. Sedláček – slavnostní ocenění členů, kteří jsou členy ČMMJ 50 let – předány 

děkovné listy 

o P. Vlk – každý člen má právo se zúčastnit OS. Mluvil s Ing. Červenkou, ohledně 

omluvy OMS na minulém sněmu. Ing. Červenka vyslovil nesouhlas s postupem 

předsedy OMS. Memoriál Josefa Venhody na počest bývalého předsedy ČMJ, 

který dle názoru p. Vlka zasáhl do myslivosti velice špatným způsobem. To co 

udělal, nelze prominout a neměl by být konán na jeho počest memoriál. P. Vlk 



podával návrh na zrušení OMS – potom do procesu jeho rehabilitace vstoupil Ing. 

Janota a Ing. Červenka a p. Vlk byl rehabilitován a odškodněn. 

o Reagoval p. Sedláček – upozornil pana Vlka, že na posledním sněmu vůbec nebyl. 

Byl jen na aktivu MH. Problematikou jeho odškodnění se zabývala nová MR a 

jednala s Prahou. Kauzu, která se táhla od roku 1981 dokázala ukončit. Připomněl 

panu Vlkovi, že podepsal prohlášení o převzetí finančního daru s tím, že považuje 

celou kauzu za uzavřenou a předané odškodnění za dostatečné. Vysvětlil způsob 

svolání OS – může být svolán buďto pro všechny členy anebo sněm delegátů, 

který je organizačně jednodušší. V souladu s § 121 stanov MS rada rozhodla, že 

vzhledem k počtu členů OMS Třebíč (přes 1300), bude sněm delegátů, a snížila 

počet plných mocí (oproti poslednímu OS) z 5-ti na 3 zplnomocnění. Pan Vlk 

navrhl změnu názvu MJV, předseda oznámil, že MR se tím zabývala a 

jednohlasně ponechala pojmenování VZ psů jako MJV, vzhledem k zavedenému 

názvu a dobrému jménu akce. 

o P. Herbrich navrhl, aby se nějakým způsobem před příštím sněmem pracovalo 

s nezařazenými členy. Dále navrhl, aby se v budoucnu OS konaly v červnu – 

měsíci myslivosti. Potom navrhl, aby MR pouvažovala, jestli by nebylo vhodné 

udělat v roce 2020 sněm volební.  

o P. Měrka reagoval a vysvětlil situaci s cestovními příkazy, kdy dokladoval, že 

právě tyto náklady snižují čisté zisky z jednotlivých akcí až o 60 %. Popsal situaci 

za uplynulé 2 roky na sekretariátu OMS a reagoval na to, že si nemyslí, že by MR 

krizový management zvládla – některé komise nepracující do dnešních dnů, snaha 

toto řešit až po dvou letech, nevyhodnocování jednotlivých akcí, a tudíž 

nemožnost zpětné vazby – co se povedlo, co se nepovedlo a přijímání opatření. Na 

toto poukázali mimo jiné i samotní delegáti v průběhu jednání – nebyly dostatečně 

rychle řešeny problémy, které vyvstaly při MKP a vlastně nejsou dořešeny do 

dnešního dne. Dále požádal přítomné, aby ve svých spolcích více pracovali 

s mladší generací myslivců, kteří by se byli schopni zapojit do práce jednotlivých 

komisí a ty potom i řídit. Na závěr poděkoval všem se kterými za uplynulé dva 

roky spolupracoval a vyslovil přesvědčení, že bude zachována stoupající tendence 

prestiže OMSu Třebíč. Na závěr provolal „České myslivosti zdar“. 

 

10. Zpráva mandátové komise  

P. Piňos zhodnotil jednotlivé volby a schvalování jednotlivých dokumentů.  

 

11. Usnesení 



P. Herbrichem bylo navrhnuto doplnit usnesení o body úkolů pro MR. Nejprve se v souladu se 

stanovami hlasovalo o původním návrhu a ten byl schválen. 

Okresní sněm schvaluje usnesení v následujícím znění (pro: 294; proti: 0; zdržel se: 3)  

1. Okresní sněm bere na vědomí zprávu předsedy o činnosti myslivecké rady 

2. Okresní sněm schvaluje účetní závěrku za rok 2018 a rozhoduje o ponechání zisku na 
hospodaření spolku jako nerozdělený zisk minulých let 

3. Okresní sněm schvaluje návrh rozpočtu na rok 2020 

4. Okresní sněm zvolil předsedou kynologické komise a členem myslivecké rady  
Mgr. Evu Illovou 

 

12. Závěr  

T. Sedláček poděkoval přítomným a provolal: „Myslivosti zdar!“ 

 

 

Zapisovatel: Antonín Měrka    Ověřovatel zápisu: M. Nováček, J. Smutný 

 

Předsedající: Tomáš Sedláček  


