
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč 

Zápis č. 7/2020 
 

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

které se uskutečnilo dne 3. 12. 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, Ing. Aleš Dočekal, Jaroslav 

Kejnovský 

Omluveni:  Petr Piňos 

Hosté: Ing. František Kazda 

 

Program: 

1. Uvítání 

2. Návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Kontrola úkolů z minulých jednání MR 

4. Zkoušky z myslivosti, kurz adeptů  

5. Pronájem Bažantnice 

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 8 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. Jan Klusáček 

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. Provedeno zcela bez nájemce. Upraveny rozvody vody, 

topení a elektroinstalace. Instalována nová kuchyňská linka a baterie, pořízen elektrický 

sporák. Kuchyňka je dokončena. 

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. Postupně probíhá. 

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

Splněno, plány činnosti jsou již vytištěny. 
d. Žádost o příspěvek na MJV v Jemnici – pí. Illová požádá město Jemnice, bude provedeno do 

30.9. Nežádalo se, akce byla zrušena. 



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

2020). Splněno. Navíc zpracovány rámcové požadavky pro kurz mysliveckých hospodářů, 

vše vyvěšeno na webu OMS. 

f. 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. Splněno.  

g. Stejným způsobem bude doručen zápis ze sněmu. Provede jednatel v termínu do 30.11.2020. 

Sněm prozatím zrušen z důvodu hygienických opatření na Covid-19. 

h. OMR rozhodla předat děkovné listy osobám, které jsou 50 let členy ČMMJ, v tomto roce 

prostřednictvím mysliveckých spolků. MR pověřuje jednatele a předsedu zajištěním. Děkovné 

listy připraveny. Částečně již doručeny osobně nebo do schránek členy MR. 

i. Myslivecká rada ukládá ekonomické komisi zapracovat připomínky z kontroly DR do 

směrnice č. 001/2018 v termínu do 31.12.2020. Probíhá.  

j. Myslivecká rada ukládá ekonomické komisi provést inventarizaci majetku k datu 31.12.2020 

a výsledek předložit MR do 28.2.2021. Členové rady vypomohou s inventarizací, sraz v neděli 

10.1.2020 v 9,00 hodin na Bažantnici. 

 

4. Zkoušky z myslivosti, kurz adeptů 

Příprava kurzu – schválení přednášejících, harmonogramu, včetně nástřelu výuky na SZŠ 

v Pozďatíně. Příprava na variantu posunutí termínu či distanční výuky. 

Dle směrnice ČMMJ OMS jmenuje jednoho ze členů okresní myslivecké rady OMS, popř. 

jednatele tohoto OMS, osobou pověřenou za organizaci Zkoušek a jednoho z lektorů, zpravidla 

členů Kulturně propagační komise OMS, vedoucím kurzu. 

 

Na soukromé SZŠ v Požďatíně absolvuje kurz na základě dohody s OMS 8 studentů a 2 učitelé 

zajišťující dohled nad studenty, všichni posluchači budou řádně zapsáni na seznam adeptů OMS 

pro rok 2021. 

 

Usnesení: MR schvaluje na lektory kurzu z myslivosti 2021-2022 - Ing. Sedláček, Ing. 

Nováček, Ing. Texl, J. Jurka, Mgr. Drmota, Ing. Šíma, J. Krouchal, Bc. K. Horký a vedoucím 

kurzu Mgr. Josefa Drmotu. Hlasování: 8 pro 

Slavnostní společenský večer vzhledem k epidemiologické situaci nebude. Požádáme adepty o 

tombolu na příští rok – 5 cen dle původních pokynů. 

Schválení zkušebního senátu pro zkoušky z myslivosti 

Usnesení: MR schvaluje zkušební senát na zkoušky z myslivosti dne 19.2.2021 pro kurz 2020-

2021 – předseda Josef Smutný, místopředseda Ing. Jaroslav Kotrba, zkušební komisaři - Ing. 

Sedláček, Ing. Texl, J. Jurka, Mgr. Drmota, Ing. Šíma, J. Krouchal, Bc. K. Horký a schvaluje 

jednatele OMS Ing. Aleše Dočekala osobou pověřenou za organizaci zkoušek. Hlasování: 8 

pro 

 

5. Pronájem Bažantnice 

Nájemce Bažantnice požádal o uzavření nájemní smlouvy na Bažantnici s jinou společností. 

Důvodem je, že osoby ubytované na Bažantnici pracují pro jinou společnost a přefakturováním 

pronájmu Bažantnice se k částce připočítává DPH, což pronájem prodražuje. Návrhem je tedy 

uzavření dohody o ukončení nájmu se stávající společností k 31.12.2020 a uzavření nové nájemní 

smlouvy od 1.1.2021 se společností BRIGHT RELIABILITY s.r.o. Smlouva by byla platná do 

30.6.2024. Ostatní podmínky by byly shodné se současnou nájemní smlouvou.  

 



Usnesení: MR rozhodla pronajmout Bažantnici společnosti BRIGHT RELIABILITY, s.r.o. 

od 1.1.2021. Zároveň schvaluje dohodu o ukončení nájmu se společností CONSTRUCT 

STEEL s.r.o. ke stejnému datu. Hlasování: pro 8. 
 

6. Různé 

a. Předseda opakovaně jednal se společností H&F mont o uhrazení jejího dluhu. 

Společnost změnila vlastníka a sídlo. Dne 30. října 2020 došlo k podpisu nového uznání 

dluhu paní J. Havlenovou, bývalou jednatelkou společnosti. V den podpisu dohody o 

uznání dluhu byla uhrazena první splátka ve výši 40 tis. Kč. Termín pro zaplacení celé 

dlužné částky je stanoven do 30. dubna 2021. 

b. Kynologické akce OMS Znojmo v okrese Třebíč. OMS Znojmo předložil žádost o 

souhlas s konáním sedmi zkoušek psů na okrese Třebíč v roce 2021. Další akce bude na 

okrese Třebíč pravděpodobně organizovat Asociace myslivosti ČR. V letošním roce 

naplánovala v okrese Třebíč pět zkoušek. Asociace má vlastní pověření MZe k pořádání 

zkoušek a nepotřebuje od OMS žádné stanovisko.  

 

Usnesení: MR nedoporučuje udělit souhlas s pořádáním zkoušek loveckých psů OMS 

Znojmo v honitbách na okrese Třebíč. Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel, 1 proti. 
 

c. Facebook OMS 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. V řešení. 

d. Vyznamenání pro členy ČMMJ.   

 

Usnesení: MR schvaluje seznam navržených kandidátů a ukládá jednateli přeposlat návrh 

na ČMMJ Praha. 
 

e. Hospodaření OMS – současná finanční situace a výhled do roku 2021. Předloženo MR 

v tabulkách. Letošní rok se vyvíjí o něco lépe, než byl původní výhled, přesto bude 

ztrátový z důvodu investic do Bažantnice.   

Stále ale klesá počet členů, takže na místě úvaha o úsporných opatřeních – cesťáky. 

Zjišťováno u dalších OMS v Kraji Vysočina. OMS Ždár n.S.: 1 pasažér dávají 4 kč/km, 

2 pasažéři dávají 5kč/km, 3 pasažéři dávají 6kč/km. OMS Jihlava: dříve dávali 6kč/km, 

ale zdálo se jim moc, tak na začátku tohoto roku snížili na 4 kč/km. OMS Havl. Brod: 

cesťák neproplácí, ale asi kompenzují nějak jinak. 

OMR navrhuje sjednotit cestovní náklady na 4 Kč/km. Z. Skoumal do příštího jednání 

rady zpracuje návrh možných variant. 

Vylepšit ekonomickou situaci by mohlo i shánění partnerů. Letos na podzim se podařilo 

získat dva sponzory, kteří za poskytnutou reklamu darovali OMSu 30 tis. Kč 

f. Přípojka NN k budově Bažanice. Byla podána žádost o připojení do pojistkové skříně 

společností ZMES, která bude celou přípojku pro E.On provádět. Mělo by proběhnout 

ještě v letošním roce. 

g. Umělá nora – rekonstrukce dokončena, hlavní podíl má P. Pelech. Na úhradu nákladů 

bude do konce roku použita částka 40 tis. schválená mysliveckou radou a sponzorské 

dary opatřené k tomuto účelu. 

h. Vzhledem k tomu, že z důvodu omezení shromažďování nemohl proběhnout okresní 

sněm, je nutné provést zápis kooptovaných členů do spolkového rejstříku. Je třeba 

předložit podepsané prohlášení a zápis z jednání MR. Ohlášení změn do Prahy zajistí 

jednatel. 

i. Odměna pro jednatele OMS – uvedena v příloze zápisu.  



Usnesení: OMR schvaluje navrženou odměnu. Hlasování: 8 pro 

j. Přebor ČMMJ ve střelbě v roce 2021 – je zažádáno, přislíbeno. 
 

7. Ukončení 

Předseda poděkoval členům rady za celoroční práci a jednání ukončil. 

 

Zapsal: Mgr. Josef Drmota 

 

Ověřil: Ing. Jan Klusáček 

 


