
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč 
Zápis č. 4/2020 

 
Z jednání okresní myslivecké rady OMS Třebíč, svolané předsedou Ing. Tomášem Sedláčkem, 
které se uskutečnilo dne 19. 6. 2020 v 16.30 hodin na Bažantnici 
 
Přítomni: Členové MR Třebíč:  
 Ing. Tomáš Sedláček, Rostislav Skoumal, Mgr. Josef Drmota, Ing. Zdeněk 

Skoumal, Mgr. Eva Illová,  
Omluveni:  Petr Piňos 
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. Příprava akcí dle plánu činnosti 
5. Hospodaření OMS 
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 5 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. Kontrola úkolů z minulých jednání OMR 

a. MR pověřuje předsedu a jednatele zrušením účtu u ČS k 30. 6. 2020 – účet zrušen 
b. 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. Dopis zaslán. 

c. Rostislav Skoumal poptá křovinořez. Nabídky předložené firmami nebyly rozumné, R. 
Skoumal navrhuje pro letošek zapůjčení vlastního stroje.  

d. Ing. František Kazda – za DR požaduje předložení vyřazovacích protokolů a inventur 
majetku za rok 2019. Zápis bude přeposlán obratem předsedou EK. Protokoly 
předány. Zápis předán,  



e. MR rozhodla o výměně kuchyňské linky, úpravě kuchyňky a nákupu sporáku ve III. 
patře budovy ve spolupráci s nájemcem. Domluveno s Radkem Svobodou – udělá 
nezbytnou úpravu vody a topení a elektrikářem panem Homolkou – přívod pro 
elektrický sporák. Práce koordinuje jednatel. 

f. 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. 
Splněno. Přišlo již rozhodnutí soudu. Předáno na Policii ČR. 

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. Předána část podkladů. Předseda požádá 
účetní o kompletní účetnictví za rok 2019. Účetnictví předáno předsedovi EK a DR. 
Rozbor předložen, EK bude dále sledovat. 

h. MR pověřuje předsedu OPK přípravou protokolů a předsedu domluvením termínu 
předání s A. Měrkou. Termín předání domluven na úterý 23.6. v 16 hod. Protokoly dle 
omluveného P. Piňose připraveny. 

i. MR pověřuje jednatele zabezpečením odstranění závad dle předložených revizních 
zpráv s termínem odstranění v roce 2020. Trvá. 

j. MR ukládá jednateli vložit nové termíny akcí OMS na web a zaslat informaci 
uživatelům honiteb a podle momentální nákazové situace zajistit dezinfekční 
prostředky a další prostředky na akce pořádané OMS. Splněno 

k. MR pověřuje členy zasláním materiálů pro zpravodaj OMS v termínu do 20. května J. 
Drmotovi. Splněno, zpravodaj rozeslán jednatelem na konci května a vyvěšen na web. 

l. MR pověřuje jednatele ve spolupráci s J. Drmotou prověřit podmínky konání kurzu 
pro myslivecké hospodáře v roce 2021. Počet účastníků kurzu není omezen spodní 
hranicí ani ve vyhlášce ani ve směrnici ČMMJ.  

Usnesení: MR rozhodla nabídnout uspořádání kurzu pro myslivecké hospodáře v roce 
2021 a uspořádat jej v případě dostatečného zájmu. Jednatel prověří na ČMMJ Praha 
podmínky uspořádání. Upoutávka na kurz bude vložena do dalších zpravodajů OMS. 

m. MR rozhodla uzavřít smlouvu na likvidaci odpadních vod Vodárenskou akciovou 
společností, a.s. a pověřuje předsedu podpisem. Smlouva uzavřena 

n. R. Skoumal zjistí možnosti ocenění, prodeje a zrušení licence na držení loveckých 
zbraní. Konečné rozhodnutí je možné ponechat na okresním sněmu. Ze strany Policie 
ČR není s uvedeným problém. Splněno, bude řešeno dle aktuální situace. 

 
4. Příprava akcí dle plánu činnosti 

Zlatá srnčí trofej – neděle 21.6. Přihlášeno je 44 dětí. Na doprovodný program domluveni 
kynologové, sokolníci ad.  

Jarní svod loveckých psů – 4.7., KK připraví od 7,00 prostory, catering dohodnutý, provozovatel 
přiveze pojízdný bufet. Jednatel v součinnosti s KK vyřeší přívod vody. Souběžně proběhne Den 
otevřených dveří OMS – rekonstruovaný salónek a kancelář jednatele, časově během dopoledne, 
jednatel umístí na web podrobnou informaci. Zázemí - kancelář jednatele – výběr poplatků, 
přihlášek atd., bude nabízeno DVD z MKP. Je nutné omezit vjezd a parkování vozidel v prostoru 
baterie. Jednatel zajistí ohrazení prostoru páskou a souhlas s vjezdem na louku. 

Chovatelská přehlídka trofejí – 5. - 6. září. V termínu 17.-19. srpna proběhne výběr trofejí na 
Bažantnici, trofeje 1. věkové třídy budou vráceny, zbytek uložen na Bažantnici v sále. Hodnotící 
komisi bude jmenovat ORP Třebíč. Přesný způsob vybírání a termíny budou stanoveny 



operativně. Občerstvení během přehlídky bude realizováno panem Ondráčkem. Po ohodnocení 
trofejí bude on-line uzavřena pojistka trofejí u pojišťovny Halali (oba úkoly zajistí jednatel).   

7. září proběhne aktiv MH. O krátké vystoupení požádali zástupci Loveckého světa -  prezentace 
pomůcky pro přípravu výřadu, Ing. Aleš Rusek (lesní správce LS Třebíč) a zástupce veterinární 
správy. 

Střelecké závody – Lovecký svět – probíhá jednání o spojení s MVH pro letošní rok. Vzhledem 
k přesunu mnoha akcí chybí volné termíny. 

5. Hospodaření OMS 

Hospodářský výsledek za rok 2019 je 307.103,- Kč. Náklady z hlavní a hospodářské činnosti 
3.047.303, výnosy z hlavní a hospodářské činnosti 3.354.406,- Kč. Podrobný rozpis byl zaslán 
všem členům MS rady a DR 14.6. 2020. Výsledek hospodaření bude předložen okresnímu 
sněmu.   

Získána dotace na Memoriál Josefa Venhody ve výši 25 tis. Kč 

Usnesení: MR bere na vědomí hospodářský výsledek za rok 2019. 

6. Různé 

 
a. Změna úředních hodin zpět na pondělí a středu od 1. července, kdy jednatel nastoupí 

na plný úvazek.  
 
Usnesení: MR stanovuje úřední dny OMS na pondělí a středu v době od 7 do 11,30 a od 12 
do 17 hod. a pověřuje jednatele oznámení členům OMS prostřednictvím webu a mailu 

 
b. Návrh na zvýšení mzdy jednateli Bc. Aleši Dočekalovi  
c. Návrh na vyplacení odměny jednateli Bc. Aleši Dočekalovi  

 

Usnesení: MR schvaluje změnu výše mzdy jednatele od 1. července 2020, a mimořádnou 
odměnu dle přílohy zápisu. 

 
d. Byl vyhodnocen dotazník pro absolventy kurzu myslivosti. Na jeho základě byl poslán 

dopis do spolků s žádostí o umožnění výkonu práva myslivosti novým absolventům 
kurzu myslivosti. Dále bylo nabídnuto vytvoření seznamu zájemců o vstup do 
některého spolku a seznam spolků, které případě mají zájem o nové tváře. Seznamy 
povede jednatel. Podněty k časopisu Myslivost předány J. Drmotovi. Dle evidence 
Diany – z cca 115 oslovených absolventů je členy OMS Třebíč jen 60. 

e. Celkem 4 osoby projevily zájem o účast na kurzu pro vedoucí mysliveckých kroužků 
– předpokládaný náklad pro OMS 10 tis Kč.  

f. Sbor zástupců proběhne 11. července v Kostelci nad Černými lesy  
 
Usnesení: MR pověřuje zastupováním OMS Třebíč na sboru zástupců J. Kejnovského, 
náhradníkem stanovuje J. Drmotu a Z. Skoumala 

 
g. Proškolení jednatele z požární ochrany – provede Z. Skoumal 
h. Další jednání MR – 27.8. od 17,00 
i. Z Prahy přišla nabídka na prezentaci OMS na výstavě Natura Viva v termínu 20. až 

23. Srpna. MR rozhodla se akce jako vystavovatel neúčastnit. Odpoví jednatel. 
j. OMS Znojmo požádal o schůzku ohledně konání kynologických akcí pořádaných 

OMS Znojmo v našem okrese. Celkem takto naplánováno 9 akcí. Jednání proběhlo 
19.6. na Bažantnici.  



Usnesení: OMR souhlasí pro letošní rok se 4 plánovanými akcemi dle vlastního výběru 
OMS Znojmo. Odpověď připraví předsedkyně KK ve spolupráci s předsedou.  

 
k. Úprava povinností adeptů myslivosti v roce 2020 v souvislosti se zdravotním 

omezením: adeptům stanovena pracovní povinnost v počtu 3 akcí po 5 hodinách, 
z toho 1 v oblasti kynologie, 1 pro potřeby sekretariátu a 1 ostatní (střelnice, 
chovatelská přehlídka). Dále se adept povinně zúčastní jako divák svodu, přehlídky 
trofejí a 1 kynologické akce. Další povinností je účast na přípravě Společenského 
večera v souvislosti s předáním vysvědčení a slavnostním zakončením kurzu. 
 

7. Ukončení 
Předseda poděkoval členům rady a jednání ukončil. 

 
 
Zapsal: Mgr. Josef Drmota 
 
Ověřila: Mgr. Eva Illová 
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