
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč 

Zápis č. 2/2020 
 

Z jednání okresní myslivecké rady OMS Třebíč, svolané předsedou Ing. Tomášem Sedláčkem, 

které se uskutečnilo dne 20. 2. 2020 v 18.00 hodin na Bažantnici 

 

Přítomni: Členové MR Třebíč:  

 Ing. Tomáš Sedláček, Rostislav Skoumal, Mgr. Josef Drmota, Ing. Zdeněk 

Skoumal, Mgr. Eva Illová, Petr Piňos 

Omluveni:  - 

Hosté: Ing. František Kazda, Ing. Jiří Pulec, Bc. Aleš Dočekal 

 

Program: 

1. Uvítání 

2. Návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Kontrola úkolů z minulých jednání MR 

4. Stěhování sekretariátu 

5. Provoz sekretariátu 

6. Různé 

7. Ukončení 

 

 

1. Uvítání  

Předseda Ing. Tomáš Sedláček zahájil setkání a přivítal členy rady a hosty. 

 

2. Návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu: 

Předseda Ing. Tomáš Sedláček zahájil jednání OMR Třebíč a ověřil schopnost orgánu 

se usnášet – rada je usnášeníschopná, přítomno 6 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. 

 

3. Kontrola úkolů z minulých jednání OMR 

a. MR schvaluje odložit rekonstrukce stolů a řešit primárně havarijní stav sociálního 

zařízení. Ukládá předsedovi a jednateli zahájit jednání s dodavatelskou firmou. 

Předložena cenová nabídka na rekonstrukci sociálního zařízení ve II. patře budovy u 

bytu. Druhou možností je pouze výměna sprchového koutu a WC s částečnou 

opravou elektroinstalace.  

Usnesení: MR rozhodla provést pouze výměnu sprchového koutu a WC sociálního zařízení 

u bytu ve II. patře budovy. 

b. MR pověřuje předsedu a jednatele zrušením účtu u ČS k 30. 6. 2020 - trvá 

c. Cedule „Nadace ČEZ“ – poptá předseda. Objednáno. 



d. OMR schvaluje jednomyslně nákup 40 ks židle typu Allure dle předložené nabídky a 

pověřuje předsedu objednáním. Židle objednány 

e. OMR schvaluje objednání a položení koberce do loveckého salonku dle předložené 

nabídky – objedná předseda – koberec je již položen, provedeno i olištování 

f. OMR pověřuje jednatele objednáním stěhovací služby a zasláním informace 

o přesunu sekretariátu uživatelům honiteb a zveřejněním na web. Splněno 

g. OMR pověřuje předsedu OPK ověřením možnosti vymáhání dlužné částky od 

společnosti H&F mont, s r.o. právní cestou. Probíhá, zahájena konzultace s 

právníkem. 

h. OMR pověřuje předsedu dalším jednáním s E.ONem a Lesy ČR s.p. s tím, 

že schvaluje nabídnutí případného uhrazení nájmu za užití lesního pozemku o výměře 

cca 25 m2 u Bažantnice pro vybudování elektrické přípojky. Došlo k dohodě mezi 

E.oNem a Lesy ČR, bylo zahájeno územní řízení. 

i. Opravu traktoru na sečení trávy poptá Rostislav Skoumal a poptá nabídku na 

křovinořez. Sekačka odvezena do servisu, křovinořez poptán a zamluven na jarní 

slevy. 

j. Dotazník na vedení účetnictví projednán, vyplnění a zaslání zajistí jednatel. Splněno. 

k. Plán akcí OMS na webu – není doplněn, členové rady zašlou jednateli soubor pro 

import – splněno, zbývající střelecké akce budou obratem doplněny. 

l. Ing. František Kazda – za DR požaduje předložení vyřazovacích protokolů a inventur 

majetku za rok 2019. Zápis bude přeposlán obratem předsedou EK. 

 

4. Stěhování sekretariátu 

Stěhovací firma domluvena na 28. února 8:00 hod. Jednatel zjistí předpokládanou 

cenu. V případě, že bude cena nevyhovující proběhne stěhování svépomocí, v cca 

14,00. Jednatel poptá výpomoc adeptů. Je třeba připravit vše potřebné před 

stěhováním (rozmontování skříní, kuchyňské linky atd.) – zajistí jednatel. V den 

stěhování bude přítomen předseda a případně další členové MR dle časových 

možností.  

Od 1.3. bude sekretariát na Bažantnici. Oznámení o dočasném uzavření sekretariátu, 

nových úředních hodinách i novém sídle rozešle jednatel obratem na uživatele honiteb 

a jednotlivé čeleny OMS na poskytnuté mailové adresy, dále požádá státní správu 

myslivosti o předání zprávy prostřednictvím vlastních kontaktů. P. Piňos dohodne 

rozhovor pro tisk o změnách v organizaci práce sekretariátu, podklady připraví 

předseda. 

Předseda vypoví s okamžitou platností připojení k internetu v původním sekretariátu.  

 

5. Provoz sekretariátu 

Jednatel může být momentálně k dispozici v pondělí a pátek. S okamžitou platností 

tedy dojde ke změně úředních dnů sekretariátu na PO a PÁ. Opatření předběžně platí do konce 

května 2020. Služební telefon již bude mít Bc. Dočekal, je třeba brát telefony i v neúřední dny. 

 



Usnesení: MR rozhodla dočasně změnit úřední dny sekretariátu na pondělí a pátek (od 7 

do 11 a od 12 do 17 hod.) a pověřila jednatele informovat členy OMS mailem a umístěním 

informace na web, starou a novou kancelář. 

 

6. Různé 

a. Proběhla schůzka s nájemcem Bažantnice nad rekonstrukcí kuchyně ve III. patře 

budovy. Je možné použít linku z kanceláře, pořídit čtyřplotýnkový sporák – 

samostatně stojící. Výměnu linky a úpravy elektřiny by zařídil nájemce. Sporák 

objedná jednatel. 

Usnesení: MR rozhodla o výměně kuchyňské linky, úpravě kuchyňky a nákupu sporáku ve 

III. patře budovy ve spolupráci s nájemcem. 

 

b. Vydáno stavební povolení na „Sportovní okruh Zámiš-Bažantnice“. Na základě 

mailové korespondence jsme se již k řízení nevyjadřovali. 

c. V pátek došlo k ucpání odpadního potrubí vedoucího do jímky. Přestože byla jímka 

částečně vyvezena, došlo k průsaku odpadních vod do suterénu budovy. Stav jímky 

musí kontrolovat jednatel ve spolupráci s nájemcem budovy. Nájemce byl instruován, 

stejně jako nájemce střelnice pan Nevrtal. 

d. Od 1.3.2020 bude přestěhován sekretariát na Bažantnici. Je potřeba změnit sídlo na 

Bažantnici 462 a zaslat na spolkový rejstřík a další instituce, změna bude provedena 

k 1.4.2020. Vyřeší jednatel ve spolupráci s předsedou. 

 

Usnesení: MR rozhodla změnit sídlo spolku na Bažantnice 462, 674 01 Třebíč a pověřuje 

jednatele oznámením změny na spolkový rejstřík a další instituce. 

 

e. Na OMS přišla žádost OMS Znojmo o vyjádření souhlasu s pořádáním kynologických 

akcí konaných OMSem Znojmo na okrese Třebíč (honitby Litohoř, Ostrůvek). Jedná 

se o devět zkoušek v roce 2020.  

 

Usnesení: MR rozhodla vyslovit nesouhlas s konáním zkoušek organizovaných OMS 

Znojmo na území okresu Třebíč. Pro zákaz 5, zdržel se 1. 

 

f. Předseda EK navrhl upravit podmínky poskytování stravenek zaměstnanci OMS.  

 

Usnesení: MR schválila poskytnutí příspěvku na stravovací poukazy zaměstnanci za každý 

odpracovaný den v rozsahu min. 4 hodiny. Pro 5, proti 1.  

 

g. Finanční situace OMS – EK připraví rámcový rozbor a výhled, zejména s ohledem na 

skutečnost, že část členů předplatila členský příspěvek na další roky a bude za ně 

nutné odvést poplatky pro ČMMJ Praha. Podklady za rok 2019 připraví účetní. 

h. V rámci předání funkce jednatele musí být podepsán předávací protokol (pokladna, 

klíče, stravenky, přístupová hesla, DKP,…), proběhne v den stěhování sekretariátu.  

i. Definování rámcových požadavků jednotlivých komisí na jednatele – v prvních 

týdnech a měsících budou předsedové komisí maximálně nápomocni jednateli, který 

bude pracovat na půl úvazku. 

j. Bude poptána možnost získání příspěvku z Nadace ČEZ na rekonstrukci 

elektroinstalace, popř. sociálních zařízení Bažantnice. Nyní probíhá finalizace 



závěrečné zprávy na rekonstrukci loveckého salonku. Chybí již pouze objednané židle. 

Termín dodání je příští týden. 

 

7. Ukončení 

Předseda poděkoval členům rady a jednání ukončil. 

 

 

Zapsal: Mgr. Josef Drmota 

 

Ověřil: Petr Piňos 


