
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč 
Zápis č. 10/2019 

 
Z jednání okresní myslivecké rady OMS Třebíč, svolané předsedou Ing. Tomášem Sedláčkem, 
které se uskutečnilo dne 5. 12. 2019 v 13.00 hodin na Bažantnici 
 
Přítomni: Členové MR Třebíč:  
 Ing. Tomáš Sedláček, Jiří Jurka, Rostislav Skoumal, Mgr. Josef Drmota, Ing. 

Zdeněk Skoumal, Ing. Antonín Měrka, Radovan Mittner, Mgr. Eva Illová 
 
Omluveni:  Petr Piňos 
Hosté: Ing. František Kazda, Ing. Jiří Bartoš, Ing. Karel Orth, Mgr. Jaromíra Moudrá, Ing 

Jaroslav Kotrba, Ing. Aleš Rusek, Ing. Petr Cejpek, Ing. Martin Šlechta, Otakar 
Frič, Ing. Karel Müller 

 
Program: 
1. Uvítání 
2. Setkání s partnery OMS, poděkování, diskuse 
3. Návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu 
4. Kontrola úkolů z minulých jednání MR 
5. Bažantnice – lovecký salonek, kancelář 
6. Výběrové řízení na jednatele 
7. Různé 
8. Ukončení 
 
1. Uvítání  
Předseda Ing. Tomáš Sedláček zahájil setkání a přivítal členy rady a hosty. 
 
2. Setkání s partnery OMS, poděkování, diskuse 
Předseda představil jednotlivé hosty jednání. Poté stručně zhodnotil činnost OMS v roce 2019 – 
největší pořádanou akcí letošního roku byl MKP, dále OMS pořádal dalších cca 11 
kynologických akcí, kurz pro adepty i myslivecké hospodáře, myslivecký víkend s přehlídkou 
trofejí, Svatohubertskou mší, svodem psů, okresním přeborem ve střelbě a soutěží o Zlatou srnčí 
trofej. V průběhu roku proběhly další akce střelecké, kulturně vzdělávací, aktivy mysliveckých 
hospodářů, seminář pro mysliveckou veřejnost atd.  
Zdůraznil, že mnoho z uvedených akcí by se neuskutečnilo v takovém rozsahu bez podpory 
partnerů. Poděkoval za dlouhodobou nebo i jednorázovou podporu akcí a činnosti v roce 2019 a 
vyjádřil přesvědčení, že spolupráce bude pokračovat i v roce následujícím.  
 
3. Návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu: 
Předseda Ing. Tomáš Sedláček zahájil jednání OMR Třebíč a ověřil schopnost orgánu se usnášet 
– rada je usnášeníschopná, přítomno 8 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: Ing. Zdeněk Skoumal 
Návrh byl schválen všemi přítomnými. 



 
4. Kontrola úkolů z minulých jednání OMR 

a. OMR pověřila EK aktualizací majetku OMS, jeho označením a přípravou vyřazeného 
majetku k likvidaci. Termín do 31.12.2019. Provedena inventarizace Bažantnice, 
následovat bude sekretariát. Byl sestaven návrh na vyřazení poškozeného a 
opotřebeného majetku. Předložen návrh na přistavení kontejneru na odpad a uložení 
na skládce. K ostatnímu drobnému majetku, který zůstává skladován na Bažantnici, 
bude zpracován seznam.   
 

Usnesení: OMR jednomyslně schvaluje vyřazení drobného majetku dle seznamu 
zpracovaného inventarizační komisí a objednání kontejneru od firmy ESKO-T pro 
bezpečné uložení odpadu. 
 

b. 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. Neprovedeno. Bude zasláno 
obratem spolu se Zpravodajem OMS. 

c. OMS vlastní domény penzionbazantnice.cz a omstrebic.cz, jednatel zjistí současný 
stav. První doména je v majetku OMS, druhá bude předvedena od firmy 
zpracovávající webové stránky. 

d. OMR souhlasí s přesunem sekretariátu k 1.3.2020 a pověřila předsedu vyrozuměním 
pronajímatele současné kanceláře o ukončení užívání prostor ke dni ukončení 
smlouvy. Dopis připraven, bude odeslán obratem, momentálně chybí dodatek s 
aktuální cenou nájmu, jednatel se pokusí dohledat. 

e. Jednatel projedná s nájemcem osazení průchodu mezi kuchyní a velkým sálem 
dveřmi z důvodu zamezení vstupu ubytovaných osob do sálu. Projednáno, dveře 
zajistí nájemce a osadí. Nájemce navrátil OMS zámky vyměněné ve dvou pokojích 
v přízemí, nájemce dodá k dispozici po jednom klíči od těchto prostor. 

f. OMR pověřuje jednatele zajištěním nabídky na židle a stoly do hlavního sálu do 
30.11.  Jednáno s firmou Stima. I přes dohodnutou slevu 5% oproti katalogu je cena 
stále vysoká. Navrženo řešit rekonstrukcí desek stolů, případně drobnými opravami 
židlí a nákupem „podsedáků“. Poptá jednatel.  
 

Usnesení: vzhledem k celkové výši investice OMR rozhodla o odložení nákupu židlí a 
poptání ceny rekonstrukce stolů. Hlasování: všichni pro 
   

g. Materiály do zpravodaje OMS poslat J. Drmotovi v termínu do 30.11.2019. 
Zpravodaj bude rozeslán s aktuálními informacemi k 10.12.2019 
 

5. Bažantnice 
Lovecký salonek – byly dokončeny truhlářské práce - oprava dřevěného obložení a 
stropu. Dohotovena elektroinstalace včetně kompletace zásuvek. Byly vymalovány 
stěny u oken a byl proveden úklid salonku. Byly poptány dvě společnosti o nabídku na 
audiovizuální techniku. Nabídka nebyla předložena. K dispozici nabídka 
z internetového obchodu.  
Předseda navrhuje objednat počítač a MS Office z internetu; na dodávku audiovizuální 
techniky, plátna a příslušenství budou poptány další firmy, v případě neúspěchu do 
15.1.2020 bude využita internetová nabídka a o instalaci se rozhode následně. 
Podle momentálních nákladů existuje stále rezerva na rekonstrukci salónku, je třeba 
zvážit další investice, například na podlahy, židle apod. 



Navrženo poptání zátěžového koberce, ev. lina a židlí. Zajistí předseda. 
 

Usnesení: MR souhlasí s nákupem audiovizuální techniky, elektrického plátna, fotoaparátu 
a počítače dle předložených internetových nabídek. Hlasování: 8 pro. 

 
Kancelář – byla napojena voda a odpad. Zabezpečení oken projednal jednatel s panem 
Hronem, který je ochoten mříže vyrobit, souhlasí i jeho zaměstnavatel – musí ještě 
schválit probační služba. Bezpečnostní dveře prozatím nebyly dodány. 
Plán oficiálního přesunu sekretariátu je k 1.3.2020. Stěhování proběhne během ledna a 
února 2020. Otázkou je stanovení konkrétního termínu a domluvit stěhovací firmu, ev. 
využít nastupující adepty. Jednatel zjistí, jestli jsou všechny části inventáře OMS. Po 
diskusi bylo dohodnuto stanovení termínu na další MR 29.1.2020. 
 

6. Výběrové řízení na jednatele 
Do VŘ se nikdo nepřihlásil. V požadavcích byly provedeny změny a bylo projednáno 
znění VŘ. VŘ bude vypsáno znovu s termínem podání přihlášek 22.1.2020.  

 
Usnesení: MR souhlasí s upravenou podobou výběrového řízení a se zveřejněním obratem. 
Hlasování: 8 pro.  
 
7. Různé 

a. Společnost H&F mont splácí dlužnou částku ve stanovených splátkách. 
b. Sbor zástupců se uskutečnil 15.11.2019 v Brně – schválil, aby myslivecká rada 

pracovala na úpravě stanov – volba předsedy, dvou místopředsedů a až 14 členů 
myslivecké rady. Každý kraj by si měl volit do rady svého zástupce. Tato úprava 
stanov bude předložena ke schválení sboru zástupců v červnu 2020. Pokud bude 
schválena, proběhnou podle ní volby na podzim 2020 do myslivecké rady ČMMJ 
Praha. Pokud schválena nebude, zůstanou v platnosti současné stanovy. Sbor zástupců 
odsouhlasil zvýšení pojistné částky za odpovědnost na 300,- Kč – na úkor příspěvku 
pro OMSy a Prahu. Výše členského příspěvku se měnit nebude. 

c. Vzhledem k ukončení členství tří členů v MR byly v souladu se stanovami osloveni 
náhradníci v pořadí jejich zvolení s tím, zda mají stále zájem v MR pracovat. 
Odpověď zaslal pan Petr Škoda. Do MR nechce být kooptován. Další dva oslovení 
neodpověděli. V tuto chvíli je třeba řešit především nastávající kurz adeptů. Oslovit 
potenciální kandidáty jak v komisích, tak mezi ostatními členy OMS. 

 
Usnesení: MR pověřuje J. Drmotu koordinací kurzu adeptů ve spolupráci s jednatelem a 
členy KPK. Předsedové komisí nadefinují do 20.12.2019 počty adeptů potřebných na 
zajištění jednotlivých akcí. Hlasování: 8 pro.  
 

d. R. Mittner navrhuje schválit lektory kurzu z myslivosti 2020-2021 - Ing. Sedláček 
Tomáš, Ing. Nováček Miroslav, Ing. Texl František, Jiří Jurka, Mgr. Drmota Josef, 
Ing. Šíma Jaroslav, Jaroslav Krouchal, Bc. Karel Horký 
 

Usnesení: MR schvaluje na lektory kurzu z myslivosti 2020-2021 - Ing. Sedláček Tomáš, 
Ing. Nováček Miroslav, Ing. Texl František, Jiří Jurka, Mgr. Drmota Josef, Ing. Šíma 
Jaroslav, Jaroslav Krouchal, Bc. Karel Horký. Rozpisem služeb obešle jmenované jednatel. 
Hlasování: 8 pro. 
 

e. R. Mittner navrhuje schválit zkušební senát na zkoušky z myslivosti dne 7.2.2020 pro 
kurz 2019-2020 ve složení - předseda Bohumír Herbrich, místopředseda Ing. Antonín 



Měrka, zkušební komisaři - Ing. Sedláček Tomáš, Ing. Texl František, Jiří Jurka, Mgr. 
Drmota Josef, Ing. Šíma Jaroslav, Jaroslav Krouchal, Bc. Karel Horký. 

 
Usnesení: MR schvaluje zkušební senát na zkoušky z myslivosti dne 7.2.2020 pro kurz 
2019-2020 - předseda Bohumír Herbrich, místopředseda Ing. Antonín Měrka, zkušební 
komisaři - Ing. Sedláček Tomáš, Ing. Texl František, Jiří Jurka, Mgr. Drmota Josef, Ing. 
Šíma Jaroslav, Jaroslav Krouchal, Bc. Karel Horký. Hlasování: 
 

f. Návrh na vyznamenání - KPK navrhuje propůjčit vyznamenání 3. st. – Radovan 
Mittner, František Kotrba, PhDr. Marie Nováková, MVDr. Miloš Franěk, Josef Bureš 
a 1. st. – Ing. Antonín Měrka. 
 

Usnesení: OMR schvaluje propůjčení vyznamenání dle uvedeného seznamu. Hlasování: 8 
pro. 
   

g. Předseda předložil k diskusi materiál, který vymezí kompetence jednotlivých komisí a 
upraví pracovní náplň jednatele. Je kladen důraz na samostatnost komisí v přípravě 
jimi pořádaných akcí. Nastavení hranice konkrétní spolupráce mezi jednatelem a 
předsedy komisí bude předmětem dalšího jednání. Otázkou k diskusi je zavedení 
nácviků KK před jednotlivými zkouškami a rozsah budoucích prací KPK, které bude 
závislé na budoucím složení KPK. Finální znění zůstává otevřené a k diskusi. 

h. Oprava elektroinstalace na Bažantnici dle předložené revizní správy prozatím nebylo 
provedeno. Objevuje se stále více závad na elektroinstalaci. Původně domluvená 
osoba sjednaná R. Mittnerem opravy neprovede. Byla oslovena společnost, která 
dodala elektroinstalaci do loveckého salonku a provedla již některé opravy na 
Bažantnici. 

i. MR projednala návrh výše odměny pro jednatele za práci ve druhém pololetí roku. 
 
Usnesení: MR schválila mimořádnou odměnu jednateli. Hlasování: 8 pro. 
 

j. Plán činnosti – sestaven dle návrhu komisí, vytištěn. 
k. Stanovení výše mzdy jednatele na rok 2020. Navrženo zvýšení hrubé mzdy o 1000,- 

Kč. 
 

Usnesení: MR schválila výši hrubé mzdy jednatele od 1.1.2020. Hlasování: 8 pro.  
 

l. Ohlášení změny statutárních zástupců na příslušené úřady 
 
Usnesení: MR pověřuje jednatele ohlášením změn ve statutárním orgánu ve spolkovém 
rejstříku a na příslušných úřadech. Hlasování: 8 pro.  
 

m. Proběhla hodnotící schůze komisí za účasti cca 50 členů komisí.  
n. OMS užívá původní účet u ČS. Tento účet již není nikde uváděn a platby na něj chodí 

jen sporadicky. 
 
Usnesení: MR pověřuje předsedu a jednatele zrušením účtu u ČS k 30.6.2020. Hlasování: 8 
pro. 
  

o. Nabídka pro učitele na náslechy na kurzu adeptů, popř. absolvování celého kurzu.   
 



Usnesení: MR schvaluje nabídnout absolvování kurzu myslivosti pro učitele ZŠ a MŠ 
okresu Třebíč za cenu zaplacení členství u OMS Třebíč a pověřuje tím J. Drmotu a 
jednatele. Hlasování: 8 pro. 
 

p. Na úpravu travních ploch kolem Bažantnice se používají dlouhodobě soukromé 
křovinořezy. Bude poptána nabídka ke koupi v jarních slevových akcích.  

q. V nájemní smlouvě na Bažantnici je inflační doložka počínaje rokem 2020.  
 

Usnesení: MR pověřuje OPK ve spolupráci s EK připravit dodatek k nájemní smlouvě na 
Bažantnici se zapracováním inflační doložky. Hlasování: 8 pro. 
 

r. Předseda poděkoval třem členům rady, kteří končí ve svých funkcích, za jejich činnost 
pro OMS Třebíč a jeho členy 

s. MR bere na vědomí reakci pana Vechety na vystoupení pana J. Vlka na Okresním 
sněmu. 

t. Po domluvě bylo přislíbeno, že zkoušky z myslivosti a Posezení adeptů s myslivci 
zabezpečí současné složení KPK. 
 

Usnesení: MR bere na vědomí, že zabezpečení ZM adeptů 2019/2020 a Posezení adeptů 
s myslivci, které proběhnou v únoru 2020, zabezpečí členové současného (do 31.12.2019) 
složení KPK. 

  
8. Ukončení 
Předseda poděkoval členům rady a jednání ukončil. 
 
 
Zapsal: Mgr. Josef Drmota 
 
Ověřil: Ing. Zdeněk Skoumal 
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