
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč 

Zápis č. 5/2021 
 

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

které se uskutečnilo dne 4. 6. 2021 v 17.00 hodin na Bažantnici.  

 

Přítomni: Členové MR Třebíč:  

 Ing. Tomáš Sedláček, Mgr. Josef Drmota, Ing. Zdeněk Skoumal, Ing. Jan Klusáček, 

Ing. Aleš Dočekal, Rostislav Skoumal, Mgr. Eva Illová, Petr Piňos 

Omluveni:  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. Volby předsednictva ČMMJ 

6. Příprava akcí 

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 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. 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. Označení rozvaděče provedeno. 

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

s facebookem KK. Provede p. Illová. Trvá. 

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

a pergoly u Bažantnice do katastru nemovitostí jako stavby. Žádost byla podána na stavební 

úřad. 

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

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



Přípojka je zhotovena, chybí zhotovení nové pojistkové skříně, kterou má osadit společnost 

ZMES. Poptává pan Pelech. 

e. MR pověřuje Z. Skoumala poptáním nabídek na tarif volání a internetu od operátorů. 

Prověřena nabídka O2, po zaslání budou poptáni další operátoři. Jednatel pro srovnání poptá 

firmu Starnet. 

f. Členové MR do příštího jednání MR osloví potenciální dodavatele poptávaných prací při 

stavbě ČOV i sponzory – viz. bod 4. 

g. Členové MR připraví příspěvky do zpravodaje – zejména pozvánky na akce, aktuální 

informace a do 17. května je zašlou J. Drmotovi. Splněno, zpravodaj zaslán členům OMS. 

 

4. Výstavba ČOV 

Na nadaci ČEZ byla zaslána podepsaná smlouva o poskytnutí příspěvku. Zpracována projektová 

dokumentace a předána 4.6., chybí ještě vyjádření hydrogeologa. Projektant zajistí ještě vyjádření 

správců sítí a správce povodí. Příští týden dojde ke schůzce na MěÚ Třebíč a bude možné začít 

připravovat ohlášení stavebního záměru na MěÚ Třebíč. 

Celkový rozpočet akce je cca 500 tis. Kč, Nadace ČEZ poskytne příspěvek ve výši 350 tis. Kč 

(peníze jsou již na účtu). Další prostředky je nutné sehnat. Prozatím je přislíbeno provedení 

zemních prací za 15 tis. Kč. Projednává se možnost zisku daru nebo dotace od Města Třebíče 

v řádu desítek tis. Kč (dle možností města). Osobní jednání proběhnou v týdnu po 7. červnu a je 

předjednána možnost darování zdržovací nádrže před ČOV od jiného dodavatele.  

 

5. Volby předsednictva ČMMJ 

Volby předsednictva ČMMJ proběhnou distanční formou na konci června. Volbu provede 

předseda. Seznam kandidátů a jejich prezentace byla zaslána na OMS a členům rady.  

 

Usnesení: MR pověřuje předsedu, aby ve volbě dal hlas těmto kandidátům: na post předsedy 

panu Ing. Jiřímu Janotovi (6-1-1), na post místopředsedy pro ekonomiku a legislativu panu 

JUDr. Petru Valentovi (7-0-1) a na post místopředsedy pro spolkovou činnost panu Ing. 

Miloši Fisherovi (7-0-1), do dozorčí rady panu Ing. Lubomíru Nechvátalovi (6-2-0). 

6. Akce OMS  

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

přehlídky proběhne ve dnech 16. až 18. srpna na Bažantnici. Vrácení trofejí na aktivu MH dne 6. 

září.  

Svatohubertská mše – neděle 5.9. – pan Kejnovský předloží do 30.6. konkrétní představu, včetně 

přehledu již zajištěných kroků. 

Usnesení: MR pověřuje Ing. Kejnovského předložit do příští rady konkrétní představu a 

přehled zajištěných kroků tak, aby se mohla 5.9.2021 uskutečnit Svatohubertská mše. 

Okresní kolo ZST proběhne sobotu 26. června se stejným programem jako v předchozích letech. 

Dopoledne proběhne soutěž, odpoledne doprovodný program – trubači, kynologové, sokolníci. 

Lovecký svět – střelba ze vzduchovek. Ceny zajištěny. 

Kynologické akce: 

- poděkování za zkoušky ve Slavicích 

- termíny byly v závislosti na vládních opatřeních posunuty, startovné se podařilo vzhledem ke 

sponzorské podpoře vůdcům, kteří se nemohli náhradních termínů zúčastnit, vrátit 

- 5.6. proběhnou nejbližší zkoušky – norování v Mohelně 



Střelecké akce: 

- proběhla akce Loveckého světa a firmy VP Agro 

- na podzim plánován závod v trojboji – Memoriál Vladimíra Homolky 

Usnesení: MR rozhodla v letošním roce již nepořádat okresní přebor ve střelbě zrušený 

z důvodu Covidových opatření. Hlasování (7-0-1) 

Pojišťovna Kooperativa poskytne OMS dar ve výš 10 tis. Kč. Je nutné prezentovat na dvou akcích. 

Jednatel vyzvedne reklamní banner a připraví na ZST a svod psů. Logo bylo uvedeno i ve 

zpravodaji OMS.  

7. Různé 

a. Dne 10. května proběhl distanční formou aktiv mysliveckých hospodářů a seminář o 

příspěvcích na myslivecké hospodaření.  

b. Kurz adeptů – přednášky proběhnou na Bažantnici ve dnech 5. a 6. června, v Pozďatíně 

ve dnech 15. a 16. června. 

c. Jednání Krajské koordinační rady proběhlo 28. května za účasti předsedy a jednatele. 

Za Kraj se zúčastnil nový radní Ing. Vlček a zástupci odboru životního prostředí. 

Představiteli Kraje bylo deklarováno pokračování spolupráce s OMSy s tím, že Kraj 

bude dále podporovat finančně pachové ohradníky, výkup čelistí černé zvěře, práci 

s mládeží a všestranné zkoušky ohařů o pohár hejtmana Kraje. Příští rok by se tato akce 

měla konat v okrese Třebíč – je třeba stanovisko KK a následně rozhodne MS rada, zda 

budeme tyto zkoušky pořádat. Na příští rok Kraj nabídnul možnost uspořádat výstavu o 

myslivosti v prostorách sídla Kraje – prezentace činnosti myslivců, malby dětí apod.  

Jednání KKR se ve druhé části zúčastnil Ing. Janota, který informoval o přípravě voleb 

předsednictva ČMMJ, situaci v pojišťovně Halali a situaci s novelizací zákona o 

myslivosti. Zákon bude nyní projednáván ve sněmovně ve třetím čtení.  

d. Mimořádné akce na Bažantnici – hlásit jednateli a dát vědět autoškolám a partnerům 

e. OMS uspěl se žádostí o dotaci na Memoriál Josefa Venhody a obdrží z Kraje Vysočina 

25 tis. Kč. Jednatel zašle naskenovanou smlouvu předsedkyni KK a účetní. 

f. Trubačský kroužek zahájí svou činnost v pondělí 7. června. Kroužek povedou členové 

KPK Ing. Miroslav Nováček a PhDr. Marie Nováková. Oba jej povedou bez nároku na 

honorář i náhradu cestovného. V zimě bude kroužek probíhat v salonku, kde bude třeba 

topit. Kvůli pokrytí nákladů na topení navrhujeme symbolický roční poplatek za 

kroužek ve výši 1100,- Kč, pro členy ČMMJ a studenty denního studia do 26 let ve výši 

600,- Kč. 

 

Usnesení: MR stanovuje výši poplatku za trubačský kroužek ve výši 600,- Kč za rok pro 

členy ČMMJ a studenty denního studia do 26 let, a 1100,- Kč za rok pro ostatní zájemce. 

Hlasování všichni pro. 

 

g. Vyznamenání navržená radou – předání na podzimním sněmu 

h. Předseda navrhnul jednateli odměnu za dobře odváděnou práci. 

Usnesení: OMR schvaluje navrženou odměnu jednateli dle přílohy č.1 k zápisu. (7-0-1) 

i. Termín příští rady 9.7. od 17.00 hodin 

8. Ukončení 

Předseda poděkoval členům rady a jednání ukončil. 

 

Zapsal: Mgr. Josef Drmota 

Ověřil: Ing. Jan Klusáček 


