
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč 

Zápis č. 2/2021 
 

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

které se uskutečnilo dne 19. 3. 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 

Omluveni:  Petr Piňos 

Hosté: Ing. František Kazda 

 

Program: 

1. Uvítání 

2. Návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Kontrola úkolů z minulých jednání MR 

4. Bažantnice 

5. Plán akcí 

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. Aleš Dočekal 

Návrh byl schválen všemi přítomnými. 

 

3. Kontrola úkolů z minulých jednání OMR 

a. R. Skoumal ve spolupráci s jednatelem označí rozvaděče na střelnici, jednatel provede nátěry 

plynového potrubí a zajistí obezdění průchodu rozvodů zdmi. Probíhá. 

b. Členové se do 15.2.2021 seznámí s obsahem a vznesou připomínky na případné úpravy 

ekonomické směrnice s výjimkou cestovních nákladů a stravného. Zaslané připomínky byly 

zapracovány a myslivecké radě byla předložena revize č. 1 směrnice s přílohami. Do příštího 

jednání MR bude směrnice prostudována, připomínkována a připravena ke schválení na 

sněmu. 

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

a výsledek předložit MR do 28.2.2021. Inventarizace provedena, výsledek nebyl v termínu 

předložen. Kompletní zápis z inventarizace, včetně všech příloh, bude zaslán členům MR do 

26.3.2021. 



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

s facebookem KK. Provede p. Illová. Vzhledem k trvajícím omezením nebylo stále možné 

projednat na jednáni KK. 

e. 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. Splněno, zasláno adeptům 

f. 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. Viz bod 4) 

g. jednatel v součinnosti s předsedou prověří možnost zapsání umělé nory, kynologické chatky 

a pergoly u Bažantnice do katastru nemovitostí jako stavby. Je možné zapsat kynologickou 

boudu. Byl objednán pasport stavby a geometrický plán. Nora je na cizím pozemku. Nejde 

tímto způsobem řešit. Vlastníkovi pozemku současný stav s pachtovní smlouvou vyhovuje. 

Pergola se dle konzultace nezapisuje do KN. 

h. 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. Splněno. Projednáno 

s Policií ČR. Provozní řád není třeba upravovat. 

i. MR pověřuje Z. Skoumala předběžným posouzením alternativních možností smlouvy na 

dodávku elektrické energie. Bude řešeno až po dokončení nové přípojky pro Bažantnici. 

 

4. Bažantnice 

Byly projednány předběžné možnosti výše příspěvku z Nadace ČEZ. O příspěvek je možno 

požádat, a to ve výši 350 tis. Kč. S projektantem byly stanoveny parametry pro poptání dodávky 

ČOV a 5.3. bylo poptáno celkem 6 společností. Ke dni jednání MR byly předloženy 3 nabídky. 

Předběžná odhadovaná cena dodání samostatné ČOV je cca 200 tis. Kč (bez zemních prací, lapače 

tuků pro případný provoz kuchyně a další nákladů). Zemní práce bude možné provést 

pravděpodobně částečně svépomocí.  

 

Přípojka NN je přivedena k budově Bažantnice a také ke kynologické boudě. Objednána je 

pojistková skříň. Na realizaci spolupracuje OMS s panem Pelechem. V případě rozhodnutí o 

podání žádosti z Nadace ČEZ na ČOV, je možné provést finální napojení přípojky NN do 

pojistkové skříně. 

 

Usnesení: MR rozhodla o podání žádosti o příspěvek z Nadace ČEZ na pořízení ČOV a 

pověřuje předsedu podáním žádosti. (pro hlasovalo 8) 

 

Na Bažantnici bylo současným nájemcem vymalováno v horním patře i na schodišti u zadního 

vchodu, byly položeny nové koberce v pokojích. 

 

5. Plán akcí  

Vzhledem k současné epidemiologické situaci bude třeba operativně upravovat termíny 

připravovaných akcí.  

Chovatelské přehlídky trofejí v Náměšti n. Osl. a M. Budějovicích se neuskuteční v plánovaných 

termínech. Neproběhne ani sběr trofejí. Předběžně je domluveno, že by se přehlídka konala jedna 

jako v loňském roce za celý okres. Bude-li to možné ještě v červnu, pokud ne, uskutečnila by se 

spolu s podzimní aktivem MH první víkend v září. Trofeje by se vybíraly až před přehlídkou.  

Okresní kolo ZST je připravováno. Pracuje se i s variantou přesunu termínu na červen, pokud bude 

navazovat národní finále, popř. na září, pokud se národní finále konat nebude.  



Přípravné školení pro myslivecké hospodáře. V tuto chvíli je přihlášeno 12 osob. Je domluveno 

s lektory kurzu, že teoretická příprava proběhne distanční formou, aby kurz byl zahájen a mohla 

probíhat praktická příprava. 

Myslivecký víkend – je nepravděpodobné, že by mohl proběhnout v rozsahu, jak je naplánován. 

Je třeba se připravit na možné přesunutí celého víkendu na pozdější termín, popř. postup shodný 

s loňským rokem. tj. přesun některých akcí na jiné termíny a zrušení části akcí.  

Aktiv mysliveckých hospodářů – byla slíbena přednáška o příspěvcích na myslivecké hospodaření 

a způsob přípravy žádosti přes internet. V případě nemožnosti uskutečnit aktiv MH do konce 

června lze zvážit online způsob prezentace. Tuto přednášku není vhodné přeložit na září, protože 

již bude po termínu pro podání žádostí o příspěvek. 

Kynologické akce – budou rovněž operativně přesunuty. 

Svatohubertská mše – KPK je ve stádiu příprav, bude upřesněno dle situace. 

Další podrobnosti budou řešeny po skončení nouzového stavu k 31.3 a s ohledem na opatření, 

která budou platit po tomto datu.   

 

6. Různé 

a. Zkoušky z myslivosti pro kurz 2020/21 proběhly dle plánu v pátek 19. února. Zkoušky 

byly pořádány za dodržení všech nařízení vlády za přísných hygienických opatření. Ke 

zkouškám se dostavili všichni adepti a všichni u zkoušek uspěli. Zkušební komisaři 

ocenili dobrou připravenost tohoto kurzu adeptů. Poděkování za organizaci patří 

jednateli, vedoucímu kurzu a všem lektorům.  

Usnesení: OMR schvaluje navrženou odměnu jednateli za přípravu zkoušek z myslivosti. 

(pro 8) 

b. Dne 3.2. byl zaplaceno 38 tis. Kč dlužné částky společností HaF mont, s.r.o. Společnost 

splatila celý dluh, který vznikl v době pronájmu Bažantnice a celkově činil 78 tis. Kč. 

c. Byla podána žádost o příspěvek na Memoriál Josefa Venhody z Fondu Vysočiny ve výši 

25 tis. Kč. 

d. Byl vydán zpravodaj OMS. Poděkování všem, kteří do něj připravili příspěvky. 

e. Dne 19.3. mělo proběhnout jednání Krajské koordinační rady. Je odloženo na neurčito. 

Nicméně v rozpočtu Kraje Vysočina jsou schváleny všechny předjednané částky na 

podporu myslivosti – pachové ohradníky (probíhá příprava smlouvy), čelisti černé zvěře 

(smlouva již podepsána), podpora mládeže a podpora zemědělských akcí (zkoušky psů) 

v rámci Fondu Vysočiny. 

f. Jednatel prostřednictvím mailu a SMS zpráv oslovil myslivce, kteří pro letošní rok 

nezaplatili členství v ČMMJ. Část myslivců členství po upozornění zaplatila, nicméně 

je patrný další pokles členské základny. Z dlouhodobého hlediska bude třeba hledat 

další zdroje financování. 

g. Zřízení datové schránky. Momentálně je bezplatné včetně běžného užívání.  

 

7. Ukončení 

Předseda poděkoval členům rady a jednání ukončil. 

 

Zapsal: Mgr. Josef Drmota 

 

Ověřil: Ing. Aleš Dočekal 


