
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč 

Zápis č. 1/2020 
 

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

které se uskutečnilo dne 29. 1. 2020 v 17.00 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. Antonín Měrka, Ing. Jiří Pulec 

 

Program: 

1. Uvítání 

2. Návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Výběrové řízení na jednatele 

4. Kontrola úkolů z minulých jednání MR 

5. Bažantnice – lovecký salonek, kancelář 

6. Příprava zkoušek z myslivosti a slavnostního posezení adeptů s myslivci 

7. Různé 

8. 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: Mgr. Eva Illová 

Návrh byl schválen všemi přítomnými. 

 

3. Výběrové řízení na jednatele 

Do VŘ se přihlásili tři zájemci. Byli pozváni k ústnímu pohovoru a po skončení VŘ 

seznámeni s výsledkem. 

MR stanovila pořadí uchazečů, v němž bude se zájemci jednáno o případném uzavření 

smlouvy o pracovním poměru: 1. Bc. Aleš Dočekal; 2. Mgr. Karla Podešvová; 3. p. Jan 

Mucha 

První v pořadí Bc. Aleš Dočekal byl pozván na na schůzku s jednatelem a předsedou 

OMS ohledně uzavření pracovní smlouvy a jeho pracovní náplně – Bažantnice, 1.2.2020 

v 15:00, lovecký salónek. 

 



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 - splněno, návrh předložen. 

 

Usnesení: OMR jednomyslně rozhodla o vyřazení majetku dle seznamu zpracovaného EK a 

bere na vědomí průběh a výsledek inventarizace. 

 

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. Bude zasláno obratem spolu se 

Zpravodajem OMS. Zasláno, ale v původní neověřené verzi. Negativní reakce na zápis 

– dořešeno. 

c. OMS vlastní domény www.penzionbazantnice.cz a www.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 

– splněno. 

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 nevrátil OMS zámky vyměněné ve dvou pokojích v přízemí, 

nájemce dodá k dispozici po jednom klíči od těchto prostor. Dveře zaměřeny a 

objednány. 

f. OMR pověřuje jednatele zajištěním nabídky na židle a stoly do hlavního sálu do 30.11. 

Navrženo řešit obnovou desek stolů, případně drobnými opravami židlí a nákupem 

„podsedáků“. Jednatel předložil jednu nabídku. Ta byla doplněna ještě druhou 

nabídkou a nabídkou z internetu na stoly nové, které zajistil předseda. Vzhledem 

k akutní potřebě rekonstrukce sociálních zařízení je nutné obnovu stolů odložit. 

 

Usnesení: OMR schvaluje odložit rekonstrukce stolů a řešit primárně havarijní stav 

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

Případné hlasování proběhne Per rollam.  

 

g. Materiály do zpravodaje OMS poslat Mgr. Josefu Drmotovi v termínu do 30. 11. 2019. 

Zpravodaj bude rozeslán s aktuálními informacemi k 10. 12. 2019 - splněno, zasláno 

jednatelem uživatelům honiteb. 

h. MR pověřuje OPK ve spolupráci s EK připravit dodatek k nájemní smlouvě na 

Bažantnici se zapracováním inflační doložky – splněno. Dodatek podepsán. 

i. MR pověřuje Mgr. Josefa 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 – splněno, rozpis služeb na vyžádání u Mgr. Josefa 

Drmoty. 

http://www.penzionbazantnice.cz/
http://www.omstrebic.cz/


j. MR souhlasí s upravenou podobou výběrového řízení a se zveřejněním obratem –

splněno. 

k. MR schvaluje na lektory kurzu z myslivosti 2020-2021 - Ing Tomáš. Sedláček, 

Ing. Miroslav Nováček, Ing. František Texl, Jiří Jurka, Mgr. Josef Drmota, 

Ing. Jaroslav Šíma, Jaroslav Krouchal, Bc. Karel Horký. Rozpisem služeb obešle 

jmenované jednatel – splněno. 

l. MR pověřuje jednatele ohlášením změn ve statutárním orgánu ve spolkovém rejstříku 

a na příslušných úřadech – splněno, prozatím není zaneseno. 

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

n. MR schvaluje nabídnout absolvování kurzu myslivosti pro učitele ZŠ a MŠ okresu 

Třebíč za cenu zaplacení členství u OMS Třebíč a pověřuje tím Mgr. Josefa Drmotu 

a jednatele – splněno. 

 

5. Bažantnice 

Lovecký salonek – poptány bez úspěchu další dvě firmy v Třebíči o dodání a instalaci 

audiovizuální techniky. Proto byla audiovizuální technika zakoupena dle schválené 

internetové nabídky a byla provedena instalace do loveckého salonku. Rozvody nebylo 

možné umístit pod obložení, proto bylo provedeno do lišt. Zrušena objednávka 

keramické tabule. Není místo, kde ji instalovat – musela by být na zdi.  

K projednání je předložena nabídka na tři typy židlí do loveckého salonku v počtu 40 ks. 

Vybrána židle typu Allure, odstín třeba doladit co nejvíce k barvě stolů. 

Další nabídka se týká dodání a položení zátěžového koberce (nabídka v ceně 42 tis. Kč 

včetně DPH), barva tmavší hnědá.  

Cedule „Nadace ČEZ“ – poptá předseda. 

 

Usnesení: OMR schvaluje jednomyslně nákup 40 ks židle typu Allure dle předložené nabídky 

a pověřuje předsedu objednáním.  

 

Usnesení: OMR schvaluje objednání a položení koberce do loveckého salonku dle předložené 

nabídky – objedná předseda. 

 

Kancelář – Zabezpečení oken dodá pan Hron. Jednatel projednal se zaměstnavatelem 

i probační službou. Mříže jsou vyrobeny. Montáž proběhne v průběhu února v závislosti 

na venkovní teplotě. Bezpečnostní dveře byly dodány a namontovány první týden 

v lednu. Osazena vložka. Zabezpečení bude zprovozněno obratem.  

Plán oficiálního přesunu sekretariátu je k 1. 3. 2020. Stěhování proběhne poslední týden 

v únoru. Jednatel domluví adepty na výpomoc, objedná auto a zajistí oznámení o 

uzavření sekretariátu a novém sídle prostřednictvím webu a mailů. 1.2.2020 budou 

požádáni o součinnost adepti (dohodne Ing. Antonín Měrka podle stanoveného termínu 

stěhování).  

Jednatel vyvěsí na dveře současného sekretariátu informační ceduli o ukončení činnosti 

sekretariátu na adrese Sv. Čecha 1. 

 

Usnesení: OMR pověřuje jednatele objednáním stěhovací služby a zasláním informace 

o přesunu sekretariátu uživatelům honiteb a zveřejněním na web.  

 



6. Příprava zkoušek z myslivosti a slavnostního posezení adeptů s myslivci 

a. Zkoušky připraveny, lektoři i adepti informováni 

b. Ke zkouškám připuštěn adept z loňského roku, počet do 20 nebude dotčen. 

c. Ples zajištěn, včetně pořadatelské služby, tomboly, hudby a dalšího. 

d. Pozváni sponzoři, zástupci LČR, lidé spolupracující na MKP, rodinní příslušníci adeptů, 

lístky prodány ze 100 %. 

 

7. Různé 

a. Před předáním sekretariátu je třeba nahlásit změnu na pozici zbrojíře, kterou dosud 

zastává Ing. Antonín Měrka. 

b. Společnost H&F mont nesplácí dlužnou částku ve stanovených splátkách. Poslední 

platba proběhla v listopadu. Pan Fajmon sdělil, že společnost bude v úpadku. OPK zjistí 

možnosti vymáhání dluhu prostřednictvím právního zástupce.  

 

Usnesení: OMR pověřuje předsedu OPK ověřením možnosti vymáhání dlužné částky právní 

cestou.  

  

c. Předseda projednal dočasné vedení myslivecké komise s Ing. Petrem Cejpkem, 

který souhlasí s pověřením vést MK do letošního sněmu. 

 

Usnesení: OMR pověřuje vedením myslivecké komise Ing. Petra Cejpka.  

 

d. 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.  

 

Usnesení: OMR schvaluje předložený materiál s vymezením kompetencí jednotlivých komisí 

a náplní práce jednatele.  

 

e. Oprava elektroinstalace na Bažantnici dle předložené revizní správy prozatím nebylo 

provedeno. Nabídku přislíbil poslat pan Vyhnálek. Další nabídl zajistit nájemce 

Bažantnice. 

f. Nová přípojka pro Bažantnici – vázne jednání mezi Lesy ČR, s.p. a E.ON předseda 

jednal na LS Třebíč, kterou bylo navrhnuto, že by OMS mohl vstoupit do jednání 

a nabídnout zaplacení dočasného nájmu za lesní pozemek do provedení přípojky, 

které odmítá E.ON hradit. V tuto chvíli je jednání zablokované. 

 

Usnesení: 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. 

 

g. Předsedkyně KK Mgr. Eva Illová navrhla schválit navýšení poplatku na zkoušky 

loveckých psů pro rok 2020 a příspěvků pro spolky, které poskytnou honitbu. Zůstane 

rozdíl mezi příspěvkem člena a nečlena ČMMJ. Poplatky navýšeny oproti roku 2019 



paušálně o 200,- Kč, u VZ o 600,- Kč, vyšší s tím, že v poplatku na zkoušky bude již 

započítán příspěvek pro MS na zvěř, který bude předán pořádajícímu spolku 

jednorázovou platbou přímo z OMSu pořádajícímu MS a odpadne vybírání peněz na 

místě od vůdců. Poplatek za jarní svod zůstává zachován. Zvýšení paušálního příspěvku 

pořádajícím honitbám bude projednáno na dalším zasedání OMR. 

 

Usnesení: OMR schvaluje novou výši poplatků za zkoušky psů a mechanismus převádění 

poplatku za zvěř přímo pro pořádající MS. Pro 4, zdržel se 1, proti 1. 

 

i.  Účast na Krajské koordinační radě dne 6. 2. 2020 – předseda OMS – projednat školení 

kynologických rozhodčích a výši příspěvků za pořádání zkoušek 

j. Opravu traktoru na sečení trávy poptá Rostislav Skoumal a poptá nabídku na křovinořez.  

k. Dotace na VZ ohařů – Kraj Vysočina – budeme opětovně žádat v rámci Fondu 

Vysočiny, podklady budou zaslány Mgr. Evě Illové, která žádost zúřaduje, vzhledem ke 

ztrátovosti akce v uplynulých letech se pokusíme požádat o 25.000, - Kč. 

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

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

import. 

n. Aktualizace členů komisí na web – nahlásit jednateli. 

o. Daň z nemovitostí – přiznání řešeno s Finančním úřadem vzhledem ke vzniku nových 

pozemků. 

p. Liga LIBE oslovila ČMMJ (jednotlivé OMSy) o podporu senátního návrhu ve věci 

držení zbraní. Předseda jednal v této věci se senátorkou Hanou Žákovou, které sdělil 

stanovisko ČMMJ ohledně podpory návrhu.  

q. Bylo dořešeno pojištění pana Radka Vojty za rok 2019, u kterého zůstala nenalezená 

chyba z předchozího období. 

r. Bude zajištěn nákup základních studijních materiálů pro lektory a zkušební komisaře 

zapojené do přípravy adeptů v roce 2020 za nabídnutou zvýhodněnou cenu. 

s. 6. 1. 2020 proběhla ze strany DR kontrola stavu pokladny – bez závad. 

t. Rostislav Skoumal – kontrola zbraní ze strany PČR proběhla bez závad, další kontrola 

za dva roky. Otázkou zůstává držení licence vzhledem k množství povinností. V roce 

2019 zbraně nebyly využity. 

u. Rostislav Skoumal – dvě střelecké akce (Lovecký svět, Agro) v plánu v dubnu 2020 – 

požadavek na sál i občerstvení; sál domluví s panem Krupicou, občerstvení 

s panem Ondráčkem).  

v. Ing. František Kazda – za DR požaduje předložení vyřazovacích protokolů za rok 2019 

8. Ukončení 

Předseda poděkoval členům rady a jednání ukončil. 

 

 

Zapsal: Mgr. Josef Drmota 

 

Ověřil: Mgr. Eva Illová 

 


