
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč 

Zápis č. 3/2020 
 

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

které se uskutečnilo dne 7. 5. 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, Bc. Aleš Dočekal, Jaroslav Kejnovský, Ing. Petr Cejpek 

 

Program: 

1. Uvítání 

2. Návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Kontrola úkolů z minulých jednání MR 

4. Bažantnice – lovecký salonek, sekretariát 

5. Hospodaření OMS 

6. Plán činnosti - revize 

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: Rostislav Skoumal 

Návrh byl schválen všemi přítomnými. 

 

3. Kontrola úkolů z minulých jednání OMR 

a. MR rozhodla provést pouze výměnu sprchového koutu a WC sociálního zařízení u bytu 

ve II. patře budovy. Výměna provedena. 

b. MR pověřuje předsedu a jednatele zrušením účtu u ČS k 30. 6. 2020 – projednáno, 

proběhne v červnu 

c. Cedule „Nadace ČEZ“ – poptá předseda. Splněno. Cedule je instalována v loveckém 

salonku. 

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

pověřuje předsedu objednáním. Splněno. Židle dodány. 

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

společnosti H&F mont, s r.o. právní cestou. Oslovena právnička, která hlídá termíny 



pro přihlášení se o pohledávku, likvidace společnosti zatím neprobíhá. Není známo, 

zda společnost v likvidaci ve skutečnosti je, P. Piňos osloví dlužníka naposledy 

dopisem, pak budou zjištěny podmínky pro podání předžalobní výzvy. 

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

křovinořez. U sekačky proveden servis. Splněno. Cena křovinořezu bude známa příští 

týden. 

g. Plán akcí OMS na webu – střelecké akce zaslány správci webu. Splněno 

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

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

i. 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. Splněno 

j. MR rozhodla o výměně kuchyňské linky, úpravě kuchyňky a nákupu sporáku ve III. 

patře budovy ve spolupráci s nájemcem. Nájemce není schopen sám instalovat. 

Prozatím neprovedeno. V pondělí 11.5. proběhne na místě konzultace s instalatérem. 

k. MR rozhodla změnit sídlo spolku na Bažantnice 462, 674 01 Třebíč a pověřuje 

jednatele oznámením změny na spolkový rejstřík a další instituce. Obesláno cca 15 

partnerů a institucí, včetně PČR. Na ČMMJ Praha bude zasláno, jakmile budeme mít 

podepsaný zápis z jednání rady č. 2/2020. Jednatel zašle oskenovaný zápis E. Illové.  

l. MR rozhodla vyslovit nesouhlas s konáním zkoušek organizovaných OMS Znojmo na 

území okresu Třebíč. Dopis odeslán jednatelem. OMS Znojmo podal stížnost na ČMMJ 

Praha, p. Sedláček telefonicky řešil s p. Janotou, stav momentálně bez další odezvy.   

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

elektroinstalace, popř. sociálních zařízení Bažantnice. Jednáno telefonicky. 

Předjednáno podání žádosti v roce 2021. 

n. 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. Předána část podkladů. Předseda požádá účetní o 

kompletní účetnictví za rok 2019.  

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

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

Částečně proběhlo ke dni začátku čerpání náhradního volna A. Měrkou v únoru. Ostatní 

nebylo možné při stěhování provést.  

 

Usnesení: MR pověřuje předsedu OPK přípravou protokolů a předsedu domluvením 

termínu předání. 

 
4. Bažantnice – lovecký salonek, sekretariát 

Dne 28.2. proběhlo stěhování sekretariátu. Vzhledem k nabídnuté ceně nakonec externí firmou. 

Kancelář byla ještě odpoledne zprovozněna. Poděkování patří F. Kazdovi, který zabezpečil i 

funkčnost veškeré IT. Celkové náklady na vytvoření kanceláře jsou ve výši cca 70 tis. Kč, včetně 

stěhování sekretariátu a přesunu šatny. Úspora oproti další uvažované variantě je více než 200 tis. 

Kč. Roční úspora za pronájem prostor na ul. Sv. Čecha by měla činit min. 30 tis. Kč. 

Šatna na Bažantnici byla vytvořena na novém místě svépomocí za minimální náklady. 



Pronajaté prostory původního sekretariátu na ul. Sv. Čecha byly protokolárně předány 

pronajímateli. Smlouva na internet byla převedena na Bažantnici. 

Byla dokončena rekonstrukce loveckého salonku. V úterý 17.3.2020 mělo proběhnout slavnostní 

„otevření“. Byli pozváni i zástupci Nadace ČEZ a byla připravena přednáška pro děti. Zrušeno 

kvůli koronaviru. Závěrečná zpráva pro Nadaci ČEZ byla zaslána na Nadaci v polovině března 

(celkové náklady 326 507,- Kč, z toho dotace 240 000,- Kč). Proběhla ještě další prezentace 

příspěvku od Nadace ČEZ v Horáckých novinách a na webu. 

Z jednotlivých revizních zpráv vyplývá povinnost odstranit některé závady a nedostatky. Část 

závad na elektroinstalaci a plynových zařízeních odstraněna v dubnu letošního roku. Je třeba ještě 

odstranit část závad dle zprávy předložené jednatelem.  

Jednatel provedl opravu židlí na sále. 

 

Usnesení: MR pověřuje jednatele zabezpečením odstranění závad dle předložené zprávy 

s termínem odstranění v roce 2020 

5. Hospodaření OMS 

Finanční situace OMS – v současné době (rok 2020 a ještě rok 2021 vysoké odvody do Prahy, 

proti kterým jsou menší příjmy za placení členství. Důvodem nižších příjmů je vysoký příjem za 

členství v roce 2018 – předplacení za původní výši příspěvků), vysoké investice do zařízení 

Bažantnice v minulých letech (věže + střecha + lovecký salonek kromě dotací celkem cca 500 tis. 

Kč z prostředků OMS), nový sekretariát stál cca 70 tis Kč, další desítky tisíc revize, opravy, 

střelnice ad., dluh bývalého nájemce Bažantnice činí cca 80 tis. Kč. Vyšší jsou i mzdové náklady 

vzhledem k překryvu dvou jednatelů až do konce června. Pozitivní je, že větší část členů bude 

platit příspěvky v tomto roce.   

Trvale klesá počet členů ČMMJ, s tím souvisí menší příjmy z členských příspěvků. 

Návrh opatření: 

1. Je třeba hledat sponzory – možnost nabídnutí reklamy na Bažantnici, ve zpravodaji OMS, 

na webu, pozvánkách na jednotlivé akce. Materiály je možné distribuovat nejen 

uživatelům honiteb, ale mailem i členům ČMMJ, na něž máme mail (cca 400 adres). Mělo 

by se jednat o sponzory, kteří budou ochotni dát finanční prostředky, popř. uhradit 

náklady na některé akce (nikoliv jen ceny pro vítěze apod.). Začít při předávání DVD 

z MKP sponzorům – jednatel + předseda.  

2. Větší propagace konaných akcí, zejména kynologických a střeleckých (maily, SMS 

účastníkům, facebook) – využít kontakty z přihlášek, např. ze svodu 

3. Redukce nákladů – zvážit výši cestovného, odměn, zpoplatnění materiálů pro uživatele 

honiteb aj. 

4. EK musí průběžně a trvale sledovat tok financí a průběžně informovat MR o aktuálním 

stavu. Jednotlivé komise provedou vyúčtování konkrétní akce a prostřednictvím jednatele 

informují předsedu EK. Předseda požádá o kompletní účetnictví za rok 2019 a poskytne 

je EK a DR. 

6. Plán činnosti - revize 

Chovatelská přehlídka trofejí – 5. - 6. září, 7. září aktiv MH, podrobnosti sběru trofejí i samotného 

průběhu budou upřesněny  



Zlatá srnčí trofej – žádost z ČMMJ okresní kola nerušit, ale přesunout, protože se počítá 

s národním kolem. Letos se jedná o 50. ročník soutěže, proto je snaha uskutečnit. Příprava 

okresního kola probíhá, stanoven nový termín – neděle 21.6.  

Svatohubertská mše – v tuto chvíli navrženo neorganizovat. Domluvena spolupráce s ŘSH – 

pánové Kejnovský a Jaša. Mši je třeba připravit s ročním předstihem vzhledem ke knězi i 

trubačům. O případném podzimním termínu je možné průběžně jednat. MR pověřuje p. 

Kejnovského prověřením možnosti nalezení náhradního podzimního termínu. Pan Jaroslav 

Kejnovský projevil zájem o členství v myslivecké radě. 

Usnesení: MR jmenovala pana Jaroslava Kejnovského členem KPK a pověřila jej vedením 

KPK.  

Střelecké závody – Lovecký svět (přesunut na září, jednání probíhá), Agro (akce proběhne, termín 

bude upřesněn, sál a občerstvení vyzkoušeným způsobem) 

Zkoušky vloh ve Slavicích – 20.6.  

Podzimní zkoušky ohařů v Jemnici – zůstává původní termín 

Norování v Mohelně – zůstává původní termín 

Jarní svod loveckých psů – 4.7., upoutávka na souběžný Den otevřených dveří OMS – 

rekonstruovaný salónek a kancelář jednatele. Jako zázemí lze využít kancelář jednatele – výběr 

poplatků, přihlášek atd., parkování a pásky kolem střelnice, dořešit vjezd vozidel, občerstvení 

Okresní přebor ve střelbě zrušen. 

 

Usnesení: MR ukládá jednateli vložit nové termíny na web a zaslat informaci uživatelům 

honiteb a podle momentální nákazové situace zajistit dezinfekční prostředky a další 

prostředky na akce pořádané OMS. 

7. Různé 

a. Změna stanov ČMMJ – projednáno s předsedou OPK, vyplněn online dotazník pro 

ČMMJ, SZ ČMMJ proběhne v náhradním termínu 

b. Příprava zpravodaje pro členy – zejména změněný harmonogram plánovaných akcí. 

Pozvánky na akce, info ze sekretariátu. 
 

Usnesení: MR pověřuje členy zasláním materiálů pro zpravodaj OMS v termínu do 20. 

května J. Drmotovi 

 
c. Akce na příští rok – přebor ČMMJ ve střelbě na loveckém kole – rada odhlasovala již 

v roce 2018, že OMS požádá o pořádání v roce 2020. Požádat na rok 2021 - R. Skoumal 

prověří podmínky. Kurz pro myslivecké hospodáře – zázemí pro přednášky i zkoušky 

v loveckém salonku. Diskuse kolem organizace „Posezení adeptů s přáteli myslivosti“ 

Hudba je na 20.2. zamluvena, čeká se na potvrzení po našem rozhodnutí. Večer by se 

konal na Bažantnici. 
 

Usnesení: MR pověřuje jednatele ve spolupráci s J. Drmotou prověřit podmínky konání 

kurzu pro myslivecké hospodáře v roce 2021.  

Usnesení: MR rozhodla uspořádat „Posezení adeptů s myslivci a přáteli myslivosti“ i v roce 

2021 a pověřila přípravou a organizací J. Kejnovského. 

 



d. Na OMSu jsou k zakoupení DVD z MKP za 100,- Kč a DVD ze Svatohuberstké mše za 

50,- Kč. Nabídnuto do spolků členům. 

e. Byl připraven dotazník pro absolventy kurzu myslivosti a rozeslán cca 115 absolventům 

z posledních let. 

f. Proběhla rozsáhlá kontrola Kraje Vysočina na dotaci MJV z roku 2019. Drobné závady 

byly pouze v účtování položek účetní firmou. Dotace byla po kontrole přidělena.  

g. Byla podána žádost o poskytnutí dotace ve výši 25 tis. Kč na MJV v roce 2020  

h. Smlouva na likvidaci odpadních vod 

 

Usnesení: MR rozhodla uzavřít smlouvu na likvidaci odpadních vod Vodárenskou akciovou 

společností, a.s. a pověřuje předsedu podpisem. 

 

i. Smlouva na odstranění odpadů – má uzavřen nájemce Bažantnice – můžeme využívat 

pro naši potřebu.  

j. Proškolení jednatele z požární ochrany – Z. Skoumal projedná s jednatelem  

k. Byla uzavřena smlouva s Krajem Vysočina na vytvoření pachového ohradníku. Celkem 

jsme získali 65 tis. Kč na vytvoření ohradníku v délce cca 33 km. Smlouva 

s Kooperativou na dalších 10 tis. Kč 

l. Jednatel ve dnech 11.5 a 22.5. absolvuje zkoušky na VŠ. Zástup je domluven s Ing. 

Texlem.  

m. Face-book OMS Třebíč – MR souhlasí se zřízením, je vhodné koordinovat s FB KK, 

bude dořešeno po jednání KK 

n. Vyhotoven seznam osob, které obdrží DVD z MKP zdarma – připravila KK s předsedou 

o. M. Nevrtal pořádá dne 23. a 24.5.2020 střelecké závody. Požádal o zpřístupnění toalet 

v 1. patře Bažantnice, zajistí si všechny potřebné náležitosti (papírové ručníky, 

desinfekci aj.) i úklid prostor po akci. MR souhlasí. 

p. Předsedu kontaktoval Ing. Janota s tím, že do Prahy byla zaslána stížnost OMS Znojmo 

na neudělení souhlasu k pořádání kynologických akcí u nás v okrese. Řešeno 

telefonicky bez dalších závěrů. 

q. Na Bažantnici došlo opět k ucpání odpadu. Vyčištěno 4. května. Bude naceněna oprava 

odpadního potrubí. Zvážit použití kamery. 

r. Příprava adeptů – redukce požadavků ze strany OMS s ohledem na aktuální události, 

povinné brokové střelby naráz s malorážkou v srpnovém termínu, střelby Loveckého 

světa a M V.Homolky bude třeba vykrýt účastí a pomocí. 

s. Zbraně ve vlastnictví OMS - s uloženými zbraněmi jsou trvalé problémy ve vztahu 

k uložení a neustálým novelám Zákona o zbraních. Zbraně nejsou OMSem prakticky 

vůbec využívány. Je navrženo poptat reálnou cenu zbraní a zvážit prodej například 

obálkovou metodou. R. Skoumal zjistí možnosti ocenění, prodeje a zrušení licence. 

Konečné rozhodnutí je možné ponechat na okresním sněmu. 

8. Ukončení 

Předseda poděkoval členům rady a jednání ukončil. 

 

 

Zapsal: Mgr. Josef Drmota 

 

Ověřil: Rostislav Skoumal 

 


