
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč 

Zápis č. 6/2020 
 

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

které se uskutečnilo dne 25. 9. 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, Ing. Jan Klusáček 

Omluveni:  Petr Piňos 

Hosté: Ing. František Kazda, Ing. 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 okresního sněmu 

5. Různé 

6. 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: Ing. Zdeněk Skoumal 

Návrh byl schválen všemi přítomnými. 

 

3. Kontrola úkolů z minulých jednání OMR 

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

patře budovy ve spolupráci s nájemcem. Domluveno s panem Radkem Svobodou – 

udělá nezbytnou úpravu vody a topení a elektrikářem panem Homolkou – přívod pro 

elektrický sporák. Provedeny instalatérské práce, rozvod elektro, zednické práce 

přislíbeny předběžně na příští týden. 

b. MR pověřuje jednatele zabezpečením odstranění závad dle předložených revizních 

zpráv s termínem odstranění v roce 2020. Část závad již odstraněna. Elektro domluveno 

s panem Homolkou. 

c. Informace o dovolené jednatele bude vložena na web, sdělena na aktivu mysl. hospodářů 

a bude vložena do zpravodaje. Splněno 

d. Členové MR do 10. 9. 2020 připraví podklady pro návrh rozpočtu na rok 2021 a zašlou 

je mailem předsedovi EK. Splněno. 



e. Myslivecká rada uložila EK připravit návrh rozpočtu na rok 2021 a účetní závěrku ke 

schválení na okresní sněm. Termín do 22.9.2020. Splněno, návrh rozpočtu projednán a 

bude předložen ke schválení na okresním sněmu.  

f. OMR pověřila předsedu projednáním podmínek propachtování zemědělských pozemků 

u Bažantnice se společností Statek Dubinka. Splněno 

Byly předloženy návrhy dvou pachtovních smluv na dobu určitou, které se liší výší 

nájmu a termínem propachtování. Daň z nemovitostí nám v obou případech platí 

pachtýř a činí 482,- Kč/ha. 

 

Usnesení: OMR rozhodla uzavřít pachtovní smlouvu se společností Statek Dubinka s výší 

pachtu 3500,-/ha s účinností od roku 2020. Schváleno jednomyslně. 

 

g. Myslivecká rada pověřila předsedu projednáním podrobností ohledně pořádání kurzu 

myslivosti na Soukromé zemědělské škole v Pozďatíně (min. počet osob, výše úhrady 

za kurzovné, cestovné a přednášky, smlouva připravena). 

Podrobnosti byly projednány a byla připravena dohoda o spolupráci. 

Usnesení: OMR schválila uzavřít dohodu o spolupráci se SZŠ v Pozďatíně. Schváleno 

jednomyslně. 

 

h. Zpravodaj OMS – doplnit nejpozději do úterý 1.9. o pozvánky a další informace. Sestaví 

J. Drmota, rozešle jednatel. Splněno 

i. Příprava plánu činnosti na rok 2021 – k 25.9. je třeba připravit materiály za jednotlivé 

komise. Splněno s výjimkou KK, bude zpracováno obratem. 

j. Žádost o příspěvek na MJV v Jemnici – pí. Illová požádá město Jemnice, bude 

provedeno do 30.9. 

k. J. Drmota připraví návrh úpravy podmínek pro kurz adeptů v roce 2021 (termín: listopad 

2020). 

 

4. Příprava okresního sněmu  

Myslivecká rada schválila, že okresní sněm bude tvořen delegáty s minimálně 3 hlasy, termín 

konání sněmu dne 29. 10. 2020 od 16:00 hod na Bažantnici, prezence bude probíhat od 14:30 hod; 

dále schválila program okresního sněmu. 

V souladu se stanovami je nutné zaslat členům spolku pozvánku na okresní sněm s tím, že součástí 

pozvánky bude i návrh usnesení. Podklady pro rozhodování a návrhy usnesení budou k dispozici 

na sekretariátu (návrh rozpočtu, účetní uzávěrky, usnesení). Dále musí být součástí upozornění na 

dodržení hygienických podmínek (roušky). Dezinfekce a jednorázové roušky ze strany OMS 

budou k dispozici.  

 

Usnesení: OMR schválila způsob doručení pozvánky na okresní sněm členům – bude 

vyvěšeno na web OMSu a zasláno uživatelům honiteb a členům OMS elektronicky. Provede 

jednatel v termínu do 29.9.2020. Stejným způsobem bude doručen zápis ze sněmu. Provede 

jednatel v termínu do 30.11.2020  

 

Vzhledem k současné situaci s koronavirem není jisté, zda sněm bude moct proběhnout. Jednatel 

případně bude stejným způsobem oznamovat nekonání sněmu. V tom případě by se hledal 

náhradní termín. 

Jedním bodem programu okresního sněmu je i volba členů OMR – předsedy myslivecké a kulturně 

propagační komise a člena myslivecké rady. OMR musí dle stanov schválit termín, od kdy je 



možné podávat návrh na kandidáta jen delegátem sněmu. Dále je OMR povinna seznámit předem 

delegáty s kandidáty. 

 

Usnesení: OMR pověřuje jednatele zasláním informace o přijímání přihlášek na volbu 

uvedených členů rady stejným způsobem, jako zaslání pozvánky. 

Usnesení: OMR rozhodla, že v den konání okresního sněmu, tj. 29.10.2020, může podat 

návrh kandidáta již jen delegát sněmu a stejný den bude předložen delegátům seznam 

kandidátů. 

 

Zajištění občerstvení je předjednáno s panem Ondráčkem – v roce 2019 řízek s bramborovým 

salátem, nealko nápoj a kávu, letos prozatím stejné, bude upřesněno těsně před sněmem podle 

momentální nákazové situace. 

 

Jedním z bodů sněmu má být i předání děkovných listů myslivcům, kteří jsou členy ČMMJ 50 let. 

Vzhledem k nákazové situaci a s ohledem na skutečnost, že tito myslivci patři do ohrožené skupiny 

je navrženo předat děkovné listy prostřednictvím zástupců spolků a nepředávat je fyzicky na 

sněmu. 

 

Usnesení: OMR rozhodla předat děkovné listy osobám, které jsou 50 let členy ČMMJ, 

v tomto roce prostřednictvím mysliveckých spolků. MR pověřuje jednatele a předsedu 

zajištěním.   

 

Předseda EK navrhl revokaci usnesení, které se týká bodu 11 programu sněmu o prodeji zbraní.  

 

Usnesení: MR schvaluje jednomyslně nezařazovat bod o prodeji zbraní na jednání okresního 

sněmu a schválila upravený program sněmu, schváleno jednomyslně. 

 

Programu okresního sněmu: 

1. Zahájení 

2. Volba předsedajícího 

3. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, návrhové a mandátové komise 

4. Schválení návrhu hostů sněmu 

5. Schválení programu sněmu 

6. Zpráva předsedy o činnosti MR a plnění usnesení okresního sněmu 

7. Zpráva dozorčí rady 

8. Schválení účetní závěrky 

9. Návrh rozpočtu na rok 2021 

10. Volba členů myslivecké rady 

11. Diskuse 

12. Zpráva mandátové komise 

13. Usnesení 

14. Závěr 

 

5. Různé 

a. Volby do rady ČMMJ – přihlásili se celkem 4 kandidáti. Hlasováním členů rady per 

rollam byl vybrán kandidát, který byl podpořen při volbě. 
 

Usnesení na základě hlasování per rollam: Myslivecká rada navrhuje do myslivecké rady 

ČMMJ zvolit Ing. Františka Kazdu 
 



Dne 17.9.2020 proběhlo jednání krajské koordinační rady. Nejvíce hlasů při volbě získal 

a do myslivecké rady ČMMJ byl třemi hlasy zvolen Josef Prokeš, předseda OMS 

Jihlava, Ing. F. Kazda získal 2 hlasy. 

Dne 22.9.2020 navrhl předseda hlasování per rollam o kooptaci dalšího člena rady 

(předsedy MK). 

Usnesení na základě hlasování per rollam: Myslivecká rada kooptuje Ing. Jana Klusáčka na 

pozici předsedy myslivecké komise, schváleno jednomyslně. 

 
b. Návrh předsedy na kooptaci členů MR – pana Jaroslava Kejnovského na pozici 

předsedy KPK a Ing. Aleše Dočekala na pozici člena rady. Funkční období všech 

kooptovaných členů je do nejbližšího sněmu.  

Usnesení: Myslivecká rada kooptuje pana Jaroslava Kejnovského na pozici předsedy KPK 

a Ing. Aleše Dočekal na pozici člena rady, schváleno jednomyslně. 

 

c. Proběhla chovatelská přehlídka trofejí a aktiv mysliveckých hospodářů. Poděkování 

všem, kteří se na přípravě akcí účastnili.  

d. H&F mont – společnost změnila vlastníka a sídlo. Byl zaslán dopis na obě adresy 

s urgencí na zaplacení dlužné částky. Dle právního názoru by případná žaloba stála 

OMS min. 10000,- Kč za soudní poplatky a vypracování návrhu.  

e. Bažantnice – likvidace odpadních vod – zvažovány různé varianty vzhledem rostoucím 

nákladů spojeným s vývozem jímky. V tuto chvíli zajištěn rámcový odhad likvidace 

pomocí domovní ČOV. Poptán i dodavatel jímky. 

f. Kynologické akce OMS Znojmo v okrese Třebíč. Nikdo z členů KK nevznesl oficiálně 

námitky na pořádání zkoušek na okrese Třebíč, MR bude postupovat v souladu 

s postojem KK. Stanovisko bude zaujato na příštím jednání MR. 

g. Zkoušky trubačů na Bažantnici – návrh paní Marie Novákové a M. Nováčka na zřízení 

trubačského „kroužku“ pro případné zájemce. Je třeba projednat s nájemcem Bažantnice 

a dořešit případné topení. Myslivecká rada souhlasí. 

h. Dozorčí rada provedla kontrolu evidence a inventarizace majetku OMS. Výsledkem 

kontroly (viz materiál k jednání MR) je návrh na zpracování a schválení účetní směrnice 

zahrnující zásady nakládání s majetkem a do doby zpracování další účetní závěrky (do 

31.3.2021) uvést evidenci majetku do souladu se skutečným stavem a provést řádnou 

inventarizaci majetku dle platných právních předpisů a vnitřních směrnic. V případě, že 

by se kvůli nákazové situaci posunul termín sněmu, bude vhodné připravit úpravu 

směrnice pro schválení sněmem. Inventarizace bude provedena s pomocí všech členů 

MR. 

 

Usnesení: Myslivecká rada ukládá ekonomické komisi zapracovat připomínky z kontroly 

DR do směrnice č. 001/2018 v termínu do 30.11.2020. Jeden se zdržel, ostatní pro. 

Usnesení: Myslivecká rada ukládá ekonomické komisi provést inventarizaci majetku k datu 

31.12.2020 a výsledek předložit MR do 28.2.2021. Jeden se zdržel, ostatní pro. 

 

i. Předseda znovu navrhnul zřídit Facebook OMSu z důvodu oslovení mladé generace 

myslivců. Členové rady se shodli, že je vhodné mít jeden facebook pro OMS. Je třeba 

dořešit s facebookem KK. Provede p. Illová. 

j. Prezentace na výstavě zahrádkářů se z důvodu zrušení výstavy neuskuteční  

k. Umělá nora na Bažantnici téměř dokončena. Provedeno oplocení a terénní úpravy. Pod 

vedením pana Pelecha práce provedli členové KK, vypomohli i adepti. Shánění se 



sponzorské dary na pokrytí části nákladů. Na příští rok již naplánovány zkoušky 

z norování a zkoušky vloh na Bažantnici. 

l. Předseda navrhnul zvýšení mzdy jednateli. 

Usnesení: Myslivecká rada souhlasí se zvýšením mzdy jednateli od 1.11.2020 dle přílohy 

zápisu, schváleno jednomyslně. 

7. Ukončení 

Předseda poděkoval členům rady a jednání ukončil. 

 

 

Zapsal: Mgr. Josef Drmota 

 

Ověřil: Ing. Zdeněk Skoumal 

 


