
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč 

Zápis č. 4/2021 
 

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

které se uskutečnilo dne 7. 5. 2021 v 19.00 hodin distančně.  

 

Přítomni: Členové MR Třebíč:  

 Ing. Tomáš Sedláček, Mgr. Josef Drmota, Ing. Zdeněk Skoumal, Mgr. Eva Illová, 

Ing. Jan Klusáček, Ing. Aleš Dočekal, Petr Piňos 

Omluveni:  Rostislav Skoumal, Jaroslav Kejnovský 

Hosté: Ing. František Kazda 

 

Program: 

1. Uvítání 

2. Návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Kontrola úkolů z minulých jednání MR 

4. Výstavba ČOV 

5. Aktiv mysliveckých hospodářů 

6. Akce OMS – nové termíny 

7. Různé 

8. 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 7 členů OMR. 

Následně navrhl volbu předsedy jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu takto: 

Předsedající jednání myslivecké rady: Ing. Tomáš Sedláček 

Zapisovatel: Ing. Tomáš Sedláček 

Ověřovatel zápisu: Mgr. Josef Drmota  

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. Nátěr proveden, rozvody 

obezděny. Na označení rozvaděče se pracuje. 

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. Nebyly předloženy další návrhy na úpravu směrnice. 

 



Usnesení: MR schvaluje znění revize č. 1 směrnice č. 001/2018, které bude předloženo 

k projednání okresnímu sněmu a schvaluje sazby náhrad cestovních nákladů a stravného 

dle předložené přílohy č. 1 ke směrnici s okamžitou platností. 

 

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

Kompletní zápis z inventarizace, včetně všech příloh, bude zaslán členům MR do 26.3.2021. 

Zápis byl v termínu zaslán členům MR. 

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

a pergoly u Bažantnice do katastru nemovitostí jako stavby. Byl zpracován pasport stavby a 

geometrický plán. Žádost bude podána na stavební úřad. 

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

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

g. MR rozhodla o podání žádosti o příspěvek z Nadace ČEZ na pořízení ČOV a pověřuje 

předsedu podáním žádosti. Viz. bod 4) 

h. MR rozhodla zahájit jednání o dodání ČOV se společností Ekomonitor ve variantě 

dvouplášťové ČOV a zadat zpracování projektu pro stavební povolení Ing. Vlastimilu 

Šilhanovi. Viz bod 4) 

i. MR rozhodla nepořádat Myslivecký víkend ve stanoveném termínu a hledat jiný vhodný 

termín. Viz bod 6)  

 

4. Výstavba ČOV 

Dne 9.4. byla podána žádost o příspěvek z Nadace ČEZ, včetně všech příloh. Nadace potvrdila 

přijetí kompletní žádosti. Dne 15. dubna proběhlo jednání s vybraným dodavatelem ČOV a 

projektantem na Bažantnici. Bylo objednáno zpracování projektové dokumentace a zhotovení 

hydrogeologického posudku.  

Dne 1.5. oznámila Nadace ČEZ vyhovění žádosti a poskytne OMSu příspěvek ve výši 350 tis. Kč. 

Stavba musí být ukončena a vyúčtována do 1 roku od podání žádosti. Vyúčtování je třeba provést 

minimálně na částku odpovídající výši příspěvku, část prací je tak možné provést svépomocí.  Je 

třeba poptat společnosti na provedení zemních prací, zhotovení základových desek, obetonování 

ČOV a zdržovací nádrže a úpravy rozvodů v budově Bažantnice. 

 

Členové MR do příštího jednání MR osloví potenciální dodavatele poptávaných prací i 

sponzory 

 

5. Aktiv mysliveckých hospodářů 

Aktiv mysliveckých hospodářů proběhne v plánovaném termínu 10. května distanční formovou. 

Program s pozvánkou zaslán uživatelům honiteb mailem a informace zveřejněna na webu. Po 

aktivu bude následovat seminář o příspěvcích na myslivecké hospodaření. Pozvánka zaslána 

členům OMS a dána na web. Obojí bude přístupné neomezenému počtu zájemců.  

Na aktivu zazní aktuální informace z myslivosti, prezentaci zaslala MVDr. Hnízdilová z KVS a 

Ing. J. Kotrba z MěÚ Moravské Budějovice. Předseda MK připraví ještě informaci o konání 

mezinárodní výstavy Natura Viva a případný výběr trofejí, pokud budou do pondělí kompletní 

informace. 

V případě, že některý z členů MR bude chtít v rámci aktivu vystoupit, dá vědět nejpozději 

v pondělí předsedovi.  

 



6. Akce OMS – nové termíny  

Chovatelská přehlídka trofejí – uskutečnění se v termínu 4. – 5. září. Výběr trofejí a příprava 

přehlídky proběhne pravděpodobně jako v loňském roce a vrácení trofejí na aktivu MH dne 6. září. 

Termíny budou oznámeny uživatelům honiteb po jednání MK.  

Svatohubertská mše – uvažovaný termín neděle 5. září je předjednán v Bazilice. Příští týden by 

měl být potvrzen při osobním jednání předsedy KPK s farářem. 

Okresní kolo ZST je připravováno na sobotu 26. června. Vše bude záležet na vládních opatřeních 

a počtu osob, které se budou moci shromáždit na jednom místě. V tuto chvíli není ani jisté, zda 

proběhne národní kolo formou tábora.  

Kynologické akce – byly stanoveny nové termíny pro tyto akce: podzimní zkoušky – Jemnice 

22.5.2021, zkoušky vloh – Slavice 29.5.2021, jarní svod – Bažantnice 27.6. Předsedkyně KK 

projednala změny s uživateli honiteb, je v kontaktu s ČMMJ. Přihlášky na akce jsou přijímány. 

Konání akcí je ale stále nejisté, protože momentálně je možná účast pouze 10 osob + 3 osoby z řad 

veřejnosti, což není ekonomické.  

7. Různé 

a. Přípravné školení pro myslivecké hospodáře proběhlo v plánovaném termínu distančně. 

Celkem se do kurzu přihlásilo 15 zájemců. Nyní probíhá praktická příprava v honitbách. 

Část praktické přípravy proběhne s lektory kurzu na Bažantnici při výběru trofejí a 

přípravě chovatelské přehlídky. Byl stanoven druhý termín pro ústní zkoušky, a to na 

pátek 15.10. Jednatel oznámí termín do Prahy. 

b. Kurz adeptů – chybí odpřednášet dva předměty. Jakmile dojde k uvolnění situace je 

třeba naplánovat přednášky na Bažantnici (jednatel, Drmota) i na SZŠ Pozďatín 

(Sedláček) 

c. Příprava zpravodaje. Měly by se v něm objevit zejména aktuální informace, pozvánky 

na akce. Vzhledem k situaci bude o vydání zpravodaje rozhodnuto až v momentu, kdy 

bude zřejmé, že se akce budou moci ve stanovených termínech uskutečnit. 

 

Usnesení: Členové MR připraví příspěvky do zpravodaje – zejména pozvánky na akce, 

aktuální informace a do 17. května je zašlou J. Drmotovi.  

 

d. Jednání Krajské koordinační rady je naplánováno na 28. května. Bude projednáváno mj. 

zpoplatnění úřadování výběru čelistí černé zvěře od nečlenů ČMMJ, což členové rady 

podpořili.  

e. Volby předsednictva ČMMJ – sbor zástupců se v červnu neuskuteční a předpokládá se 

distanční způsob volby na konci června. O výběru kandidátů rozhodne MR na jednání 

v červnu, kdy bude znám kompletní seznam přihlášených. 

 

Usnesení: MR stanovuje delegátem OMS Třebíč pro volbu předsednictva ČMMJ Ing. 

Tomáše Sedláčka. 

 

f. OMS má zřízenou datovou schránku 

g. Válečky pro odpuzení srn z travních porostů při sečení – zájem od uživatelů honiteb. 

Bude nabídnuto na podzimní aktivu mysliveckých hospodářů. V případě většího zájmu 

by je mohl objednat O|MS hromadně.  

h. Tarif u mobilního operátora – v září končí stávající smlouva. 

 

Návrh usnesení: MR pověřuje Z. Skoumala poptáním nabídek na tarif volání a internetu od 

operátorů. 



 

i. MR ČMMJ Praha udělila vyznamenání I. stupně za zásluhy o myslivost Ing. Antonínu 

Měrkovi. Předáno by mělo být na Národních mysliveckých slavnostech 

j. Na OMS je k dispozici jeden Rollup prezentující činnost OMS Třebíč. Převezme si jej 

Mgr. Illová, bude využíván na kynologických akcích. 

k. Nájemce Bažantnice požádal o snížení záloh na energie vzhledem k neobsazenosti 

ubytování. Za rok 2020 byl v únoru vracen přeplatek ve výši cca 70 tis. kč. 

Usnesení (hlasování per rollam ze dne 18.4.2021): MR schválila dodatek č. 1 k nájemní 

smlouvě uzavřené dne 8.12.2020 se společností BRIGHT RELIABILITY s.r.o. 

 

8. Ukončení 

Předseda poděkoval členům rady a jednání ukončil. 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Sedláček 

 

Ověřil: Mgr. Josef Drmota 

 

 


