
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč 

Zápis č. 1/2021 
 

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

které se uskutečnilo dne 22. 1. 2021 v 17.00 hodin distančně.  

 

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, Petr Piňos 

Omluveni:   

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. 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 9 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: Jaroslav Kejnovský 

Návrh byl schválen všemi přítomnými. 

 

3. Kontrola úkolů z minulých jednání OMR 

a. MR pověřuje jednatele zabezpečením odstranění závad dle předložených revizních zpráv 

s termínem odstranění v roce 2020. Závady odstraněny. Zbývá odstranit několik drobných 

závad s pozdějším datem stanoveným ke sjednání nápravy. R. Skoumal ve spolupráci 

s jednatelem označí rozvaděče na střelnici, jednatel provede nátěry plynového potrubí a zajistí 

obezdění průchodu rozvodů zdmi. 

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

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

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

směrnice č. 001/2018 v termínu do 31.12.2020.  Členové MR rady dostali k seznámení návrh 

upravené směrnice. Členové se do 15.2.2021 seznámí s obsahem a vznesou připomínky na 

případné úpravy s výjimkou cestovních nákladů a stravného – viz. bod d.). 



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

zpracuje návrh možných variant. Byl předložen návrh úpravy sazeb cestovních náhrad a 

stravného na služební cestě – zapracováno do předložené směrnice. Navržená sazba 4,- Kč 

nepokrývá ani opotřebení vozidla dle platné vyhlášky a proto je návrh na paušální vypořádání 

5 Kč/km. V případě cestovních nákladů jednatele (zaměstnance v trvalém pracovněprávním 

poměru) byla odsouhlasena výše cestovních nákladů v souladu s částkami navrženými 

v novém znění směrnice. Obdobně MR souhlasí s připraveným návrhem na výši stravného, 

které bude od ledna 2021 činit:  

Stravné za pracovní cestu od 5 do 12 hodin – 92,- Kč 

Stravné za pracovní cestu od 12 do 18 hodin – 140,- Kč 

Stravné za pracovní cestu více než 18 hodin – 220,- Kč   

 

Usnesení: MR schválila změny sazeb cestovného a stravného od ledna 2021 a pověřila členy 

rady zasláním ostatních připomínek ke směrnici do 15.2.2021 

 

e. 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. Inventarizace provedena. Zpracovává se zápis. 

f. MR rozhodla neudělit souhlas s pořádáním zkoušek loveckých psů OMS Znojmo v honitbách 

na okrese Třebíč. Dopis odeslán 

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

s facebookem KK. Provede p. Illová.  

h. MR schvaluje seznam navržených kandidátů na vyznamenání a ukládá jednateli přeposlat 

návrh na ČMMJ Praha. Odesláno 

i. Jednatel zajistí nahlášení změn členů myslivecké rady na základě kooptace. Splněno 

4. Zkoušky z myslivosti, kurz adeptů 

Dne 9. ledna byl místopředsedou a předsedou zahájen nový kurz myslivosti. Zahájení proběhlo 

distanční formou. Stejnou formou probíhají i přednášky. Do kurzu se přihlásilo celkem 26 osob 

(z toho 5 učitelů ze ZŠ a 8 studentů ze SZŠ v Pozďatíně). Distanční formou proběhne většina 

přednášek s výjimkou předmětů, kde je třeba ve větší míře použít pomůcky (lovectví, zoologie). 

Do konce ledna bude odpřednášeno pět předmětů a zbytek přednášek proběhne na Bažantnici a 

v Pozďatíně až to bude možné vzhledem k epidemiologické situaci. 

Je třeba doplnit tabulku praktické přípravy o počty osob potřebných na jednotlivé akce. 

Usnesení: MR pověřuje předsedy komisí o doplnění rozpisu praktické přípravy adeptů o 

počty požadovaných osob. Tabulku zašle J. Drmota a zpracuje požadavky vyplývající ze 

zpětné vazby. Termín do 31.1.2021  
Zkoušky z myslivosti pro kurz 2020/21 jsou naplánovány na pátek 19. února. Pozvánka na 

zkoušky byla poslána účastníkům kurzu v termínu stanoveném směrnicí ČMMJ s tím, že termín 

se případně může změnit. Případná změna termínu s ohledem na nařízení vlády bude řešena 

operativně. V sobotu 9. ledna proběhla distanční formou i konzultace, kterou vedl J. Drmota. 

5. Bažantnice 

Pro rok 2021 byla předjednána možnost podání žádosti o příspěvek z Nadace ČEZ. Z předchozích 

jednání MR vzešly 2 základní návrhy. Prvním je výstavba nové ČOV. Odhadovaný objem 

investice je cca 0,5 mil. Kč. Druhým návrhem je částečná rekonstrukce rozvodů elektro, popř 

doplněná o rekonstrukci sociálního zařízení v III. patře budovy. Toto zařízení by primárně sloužilo 

pro lovecký salonek. Nabídka na rekonstrukci sociálního zařízení je ve výši cca 95 tis. Kč. 

Přípojka NN k budově Bažantnice prozatím nebyla provedena. Dle sdělení dodavatele stavby bude 

provedeno v období březen až duben. V případě, že to bude možné, dalo se by se zařadit do žádosti 

o příspěvek z nadace ČEZ. Rozsah rekonstrukce elektroinstalace by závisel na výši příspěvku. 



 

Usnesení: MR rozhodla o podání žádosti o příspěvek z Nadace ČEZ na rekonstrukci 

elektroinstalace (+ sociální zařízení pro lovecký salonek), alternativně na pořízení ČOV a 

pověřuje předsedu projednáním příspěvku a přípravou žádosti.  
 

6. Různé 

a. Byla uzavřena smlouva o pronájmu Bažantnice a Bažantnice byla dne 12. ledna předána 

novému nájemci. Momentálně probíhá výmalba pokojů ve III. patře budovy. Bylo 

natřeno dřevěné obložení a budou položeny nové koberce. Práce provádí nový nájemce 

na své náklady. Stejné práce budou provedeny i v bytě ve II. poschodí a na chodbách. 

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

v tabulkách. Rok 2020 dopadl o něco lépe, než byl původní výhled, přesto bude ztrátový 

z důvodu investic do Bažantnice.  Stav finančních prostředků k 1.1.2021 byl ve výši 

1,08 mil. Kč. Odvod do Prahy za I. Čtvrtletí byl 468 tis. Kč. Momentálně máme cca 800 

tis. Kč. 

c. Umělá nora – rekonstrukce dokončena a zaplacena. Na úhradu nákladů bylo použito 40 

tis. Kč schválených mysliveckou radou a sponzorské dary opatřené k tomuto účelu. 

Poděkování dárcům proběhne prozatím v nejbližším zpravodaji OMS. Zajistí 

předsedkyně KK. 

Usnesení: jednatel v součinnosti s předsedou prověří možnost zapsání umělé nory, 

kynologické chatky a pergoly u Bažantnice do katastru nemovitostí jako stavby. 

d. Paušál na stravné od roku 2021 může nahradit dosud používané stravenky. 

Příspěvek zaměstnavatele zůstává na hodnotě 55% stravného za osm hodin 

(používá se základ z náhrady stravného 8hod., při pracovních cestách). 

Výhodou paušálu je přímý příspěvek zaměstnavatele pracovníkovi do mzdy. 

Tento příspěvek nezvyšuje sociální, zdravotní ani daň. Stravenkový 

paušál bude počítán podle odpracovaných dnů. Jeho náklad je počítán 

pouze ve výši měsíčního příspěvku. Na rozdíl od stravenek nejsou připočítávány žádné 

další režijní náklady, dále odpadá administrativa s evidováním zůstatku stravenek a na 

přelomu roku účtování o ceninách. 

 

Usnesení: MR rozhodla o náhradě stravenek pro zaměstnance paušálem na stravné ve výši 

60,- Kč/den od data 1.3. 2021 
 

e. Od 1.1.2021 platí novela zákona o zbraních, kde jsou mj. upravena i pravidla pro obsah 

provozního řádu střelnice.  

 

Usnesení: MR pověřuje SK kontrolou, zda je provozní řád střelnice v souladu se zákonem o 

zbraních po novele, popř. úpravou provozního řádu, pokud to novela vyžaduje.  
 

f. diskutována cena dodávané elektrické energie na Bažantnici 

Usnesení: MR pověřuje Z. Skoumala předběžným posouzením alternativních možností 

smlouvy na dodávku elektrické energie. 

7. Ukončení 

Předseda poděkoval členům rady a jednání ukončil. 

 

Zapsal: Mgr. Josef Drmota 

 

Ověřil: Jaroslav Kejnovský 


