
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč 
Zápis č. 5/2020 

 
Z jednání okresní myslivecké rady OMS Třebíč, svolané předsedou Ing. Tomášem Sedláčkem, 
které se uskutečnilo dne 27. 8. 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  
Omluveni:  Petr Piňos 
Hosté: Ing. František Kazda, Bc. Aleš Dočekal, Ing. Petr Cejpek, Ing. Jaroslav Kejnovský 
 
Program: 
1. Uvítání 
2. Návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu 
3. Kontrola úkolů z minulých jednání MR 
4. Příprava přehlídky trofejí a aktivu mysliveckých hospodářů 
5. Příprava okresního sněmu 
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: Rostislav 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 Radkem Svobodou – udělá 
nezbytnou úpravu vody a topení a elektrikářem panem Homolkou – přívod pro 
elektrický sporák. Práce probíhají a koordinuje je jednatel. 

b. MR pověřuje jednatele zabezpečením odstranění závad dle předložených revizních 
zpráv s termínem odstranění v roce 2020. Trvá, revize probíhají. 

c. 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. 
Prověřeno, nabídka do zpravodaje připravena. 



d. 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. 
Splněno. 

e. OMR souhlasí pro letošní rok se 4 plánovanými akcemi dle vlastního výběru OMS 
Znojmo. Odpověď připraví předsedkyně KK ve spolupráci s předsedou. Splněno, 
dohodnuté akce potvrzeny. 

f. 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. 
Splněno. 

g. Občerstvení během přehlídky a aktivu MH bude realizováno panem Ondráčkem. Po 
ohodnocení trofejí bude on-line uzavřena pojistka trofejí u pojišťovny Halali (oba 
úkoly zajistí jednatel) – občerstvení domluveno, pojistka uzavřena. 
 

4. Příprava přehlídky trofejí a aktivu mysl. hospodářů 

Chovatelská přehlídka trofejí proběhne 5. - 6. září 2020. V termínu 17. - 19. srpna 2020 proběhl 
výběr trofejí na Bažantnici, trofeje 1. věkové třídy vráceny, zbytek uložen na Bažantnici v 
předsálí. Slavnostní zahájení s pozvanými hosty proběhne v pátek 4. září 2020 od 13,00 hod. 
Pozvánky rozeslány. Členové rady potvrdí případnou účast předsedovi do pondělí 31.8. 

Občerstvení – řízek, bramborový salát. 

7. září 2020 proběhne aktiv MH od 16,00 hod. O krátké vystoupení požádali zástupci Loveckého 
světa (prezentace pomůcky pro přípravu výřadu), Ing. Aleš Rusek (lesní správce LS Třebíč) a 
zástupce veterinární správy MVDr. Hnízdilová. 

Program sestaví jednatel ve spolupráci s předsedou – zprávy OMS, vystoupení hostů, 
zhodnocení přehlídky trofejí aj. 

Občerstvení – voda, káva, uzenina 

5. Příprava okresního sněmu (T: 29.10. 2020) 

OPK navrhla, aby sněm tvořilo jako v předchozích letech shromáždění delegátů – každý bude 
disponovat minimálně 3 hlasy (včetně svého hlasu). Tento způsob je organizačně jednodušší a 
bezpečnější vzhledem k možným opětovným omezením kvůli COVID-19. OPK ve spolupráci 
s předsedou připraví všechny materiály (pozvánku s programem a zmocnění, hlasovací lístky). 
Jednatel před sněmem vytiskne seznamy členů. U prezence budou členové OPK, skrutátory 
v průběhu sněmu budou členové OPK. Materiály, které bude sněm schvalovat, budou k dispozici 
na sekretariátu nejpozději 30 dní před konáním sněmu dle stanov. 
Do 25.9. musí být připraveny podklady pro jednání myslivecké rady.  

 
Návrh 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. Vymáhání dluhu od společnosti H&F Mont 
11. Prodej nevyužívaných zbraní 
12. Volba členů myslivecké rady 



13. Předání vyznamenání a děkovných listů 
14. Diskuse 
15. Zpráva mandátové komise 
16. Usnesení 
17. Závěr 
 
Usnesení: Myslivecká rada schválila, že okresní sněm bude tvořen delegáty s minimálně 3 
hlasy, termín konání sněmu dne 29. 10. 2020 od 16:00 na Bažantnici, prezence bude 
probíhat od 14:30; dále schválila program okresního sněmu. Schváleno jednomyslně 
s výjimkou prodeje zbraní (jeden proti). 
 
Usnesení: Členové MR do 10. 9. 2020 připraví podklady pro návrh rozpočtu na rok 2021 a 
zašlou je mailem předsedovi EK. Schváleno jednomyslně. 
 
Usnesení: Myslivecká rada uložila EK připravit návrh rozpočtu na rok 2021 a účetní 
závěrku ke schválení na okresní sněm. Termín do 22.9.2020. Schváleno jednomyslně.  
 

6. Různé 

a. Sbor zástupců proběhl 11. července v Kostelci nad Černými lesy – OMS zastoupen 
Jaroslavem Kejnovským. Schváleny nové stanovy ČMMJ. Kraj bude mít v radě svého 
člena. Povinnosti ze strany OMS (zveřejnění na webu a zaslání členům) provedl 
jednatel. Zatím podal přihlášku jeden kandidát – Bc. Karel Horký. Volit budou 
jednotlivé OMSy na jednání v Pelhřimově dne 17. září 2020. Rada OMS Třebíč 
zaujme stanovisko formou per rollam po uzávěrce kandidátky. 

b. Proškolení jednatele z požární ochrany – splněno. 
c. HaF mont – aktuální informace o vymáhání pohledávky, možnosti, rámcová rozvaha 

soudních nákladů 
d. Předseda informoval o sdělení ČMMJ Praha o nepropůjčení vyznamenání I. stupně 

Ing. Antonínu Měrkovi. MR bere zprávu na vědomí. 
e. Z Nadace ČEZ přišlo vyrozumění o ukončení administrace závěrečné zprávy 

k příspěvku na rekonstrukci loveckého salonku. Přijato bez výhrad. 
f. Zbrojíři OMS – Jedním ze zbrojířů je stále Ing. Antonín Měrka. Vzhledem k tomu, že 

již byl ukončen jeho pracovní poměr je navrženo jej ze seznamu zbrojířů vymazat a 
novým zbrojířem stanovit. Bc. Aleše Dočekala. 

 

Usnesení: Myslivecká rada rozhodla o výmazu Ing. Antonína Měrky ze seznamu zbrojířů a 

rozhodla o zařazení Bc. Aleše Dočekala do seznamu zbrojířů. MR pověřila jednatele 

neprodleně informovat Polici ČR. Schváleno jednomyslně. 

 

g. Hospodaření OMS – průběžně se předpokládájí nižší příjmy oproti původnímu plánu 
vzhledem k situaci kolem COVID-19 a zrušení řady akcí OMS.  

h. Společnost Statek Dubinka poslala žádost o propachtování pozemků p.č. 490/1 a 
544/45 v k.ú. Podklášteří. Současná pachtovní smlouva končí ke 31.12.2020. Nájemné 
je dosud vypořádáváno naturálně. MR rozhodla o stejném způsobu vypořádání. 

Usnesení: OMR souhlasí s pronájmem, přesné podmínky budou stanoveny v rámci jednání 
o obsahu smlouvy. Schváleno jednomyslně. 

i. Příprava plánu činnosti na rok 2021 – k 25.9. je třeba připravit materiály za jednotlivé 
komise, jednatel rozešle členům OMR matrici pro vyplnění. Je třeba dohodnout termín 



mysliveckého víkendu s ORP - návrh zahájení v pátek 7.5., tradiční program - 8.5. (so) 
a 9.5. (ne).  

j. Předseda informoval o jednání na soukromé střední zemědělské škole v Pozďatíně, 
jejímž zřizovatelem je společnost Agro 2000. Škola projevila zájem o organizaci 
zkoušek z myslivosti OMSem. Byly předjednány možnosti s tím, že je třeba dodržet 
vyhlášku MZe a postupovat v souladu se směrnicí ČMMJ. Kurz by tedy byl 
organizován podle obvyklých pravidel OMS s jediným rozdílem, že přednášky by 
proběhly v prostorách školy. Zájemci by podali přihlášku na OMS, zaplatili kurzovné 
a absolvovali kurz dle schváleného harmonogramu. Je ochotna participovat na 
nákladech pro přednášející.  

Usnesení: Myslivecká rada pověřila předsedu projednáním podrobností (min. počet osob, 
výše úhrady za kurzovné, cestovné a přednášky) 

 
k. Střelecké závody – Lovecký svět – domluveno spojení s MVH pro letošní rok (3. až 4. 

října). Vzhledem k přesunu mnoha akcí chybí volné termíny. Akce se bude jmenovat 
Lovecký svět CUP – Memoriál Vladimíra Homolky. Organizaci zajistí Lovecký svět. 
Rozhodčí domlouvá R. Skoumal.  

l. Jednatel požádal o řádnou dovolenou z důvodu plnění studijních povinností. Jedná se 
o termíny 8.-9.9., 10,-15.9. a 17.-22.9. Informace bude vložena na web, sdělena na 
aktivu mysl. hospodářů a bude vložena do zpravodaje.  

m. Zpravodaj OMS – bude vydán bezprostředně po myslivecké radě. Doplnit nejpozději 
do úterý 1.9. o pozvánky a další informace. Sestaví J. Drmota, rozešle jednatel. 

n. Proplacení nákladů na kurz pro vedoucí mysliveckých kroužků – 2 osoby. 
o. Žádost o příspěvek na MJV v Jemnici – pí. Illová požádá o dotaci  
p. Střelby adeptů na Bažantnici – 3.10.2020, posun na 9,00 – náboje zajistí J. Drmota. 
q. J. Drmota připraví návrh úpravy podmínek pro kurz adeptů v roce 2021. 

 

Zapsal: Mgr. Josef Drmota 
 
 
Ověřil: Rostislav Skoumal 
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