
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč 

Zápis č. 6/2021 
 

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

které se uskutečnilo dne 9. 7. 2021 v 17.00 hodin v Horkách.  

 

Přítomni: Členové MR Třebíč:  

 Ing. Tomáš Sedláček, Mgr. Josef Drmota, Ing. Jan Klusáček, Ing. Aleš Dočekal, 

Rostislav Skoumal, Mgr. Eva Illová, Jaroslav Kejnovský 

Omluveni:  Ing. Zdeněk Skoumal, Petr Piňos 

Hosté: Ing. František Kazda 

 

Program: 

1. Uvítání 

2. Návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Kontrola úkolů z minulých jednání MR 

4. Výstavba ČOV 

5. Hospodaření OMS, účetní závěrka 

6. Natura Viva, přehlídka trofejí, aktiv mysl. hospodářů 

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: Ing. Aleš Dočekal  

Návrh byl schválen všemi přítomnými. 

 

3. Kontrola úkolů z minulých jednání OMR 

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

s facebookem KK. Provede p. Illová. Dosud se nekonala schůze kynologické komise. 

b. KK zaujme stanovisko k uspořádání všestranných zkoušek ohařů o pohár hejtmana Kraje 

Vysočina v roce 2022. Následně rozhodne MS rada, zda budeme tyto zkoušky pořádat. Dosud 

se nekonala schůze kynologické komise.  

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

a pergoly u Bažantnice do katastru nemovitostí jako stavby. Kynologická klubovna zapsána 

do katastru nemovitostí. Splněno. 

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

dodávku elektrické energie. Bude řešeno až po dokončení nové pojistkové skříně pro 



Bažantnici. Přípojka je hotova, chybí zhotovení nové pojistkové skříně, kterou má osadit 

společnost ZMES. Domlouvá pan Pelech. Úkol trvá. 

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

Prověřena nabídka O2, nenabízí výhodnější tarif. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Je 

ale možné vypovědět tarif na tablet, který se nepoužívá. Budou ještě poptáni další operátoři. 

Jednatel pro srovnání poptá firmu Starnet. Předložena nabídka Starnetu. Bude řešeno po 

předložení ostatních nabídek na příští MR. 

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

stavbě ČOV i sponzory – viz. bod 4. Úkol trvá pro všechny členy rady. 

g. MR pověřuje Ing. Kejnovského předložit do příští rady konkrétní představu a přehled 

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

potvrzen farářem s tím, že mše proběhne dle požadavku farnosti v 7 hod. Zajištěni Lukovští 

trubači a Želetavský pěvecký soubor. Domluvena i účast členů řádu sv. Huberta. Občerstvení 

na Bažantnici bude domluveno s panem Ondráčkem vzhledem k tomu, že současně bude 

přehlídka trofejí. 

 

4. Výstavba ČOV 

Shánějí se podklady pro ohlášení stavby na vodoprávním úřadu – zejména stanoviska dotčených 

orgánů, správců sítí. Předpoklad je, že cca ve druhé polovině července by mohla být stavba 

ohlášena na vodoprávní úřad.  

Velmi špatná je situace nejen na stavebním trhu – nedostatek materiálů, velké zdražování, odhad 

nákladů byl po konzultaci s projektantem navýšen na cca 600 tis. Kč, ale momentálně jsou práce 

naceněny na 700 tis. Kč.  

Dodavatel ČOV zaslal k podpisu smlouvu. Postup stavebních prací: stavební příprava – výkopové 

práce, betonování základových desek. Dodavatel ČOV zkontroluje přípravu. Následně dojde 

k osazení zdržovací nádrže, ČOV (je potřeba ze strany OMS zajistit bagr), kompletní napojení 

potrubí na Bažantnici, napojení elektroinstalace – čerpadla, ČOV. Potom dojde k obetonování.  

Dne 14.6.2021 se uskutečnilo jednání na Městě Třebíč a byla podána žádost o dotaci ve výši 50 

tis. Kč na vybudování ČOV. Rada města Třebíč žádost projednala dne 7.7.2021 a rozhodla o 

poskytnutí dotace. 

Se společností ITMS plast bylo projednáno dodání zdržovací nádrže před ČOV jako sponzorského 

daru. Znění smlouvy je předmětem jednání.  

Dodání části prací bylo také projednáno se společností V-stav – jednalo by se pravděpodobně o 

výkopové práce, popř. betonování základových desek pod ČOV a zdržovací nádrž. Jednáno bude 

s panem Šťastným. Tato jednání proběhnou v příštím týdnu.  

Již dříve bylo domluveno provedení zemních prací v hodnotě 15 tis. Kč  

Finální terénní úpravy, osetí apod. je možno využít adepty, popř. probační službu, pokud bude 

dojednána spolupráce.  

Jednáno bylo také s nájemcem Bažantnice ohledně úpravy vnitřních rozvodů. Zaměstnanci jsou 

momentálně na jiných stavbách, ale na podzim by to možné bylo. Bude předložen rozpočet. 

5. Hospodaření OMS, účetní závěrka 

Účetní kancelář předložila výsledek hospodaření OMS za rok 2020, včetně zpracovaného 

daňového přiznání. Hospodářský výsledek za rok 2020 je ztráta 93 955,- Kč. Souvisí to zejména 

s náklady na dokončení loveckého salonku a kanceláře na Bažantnici, opravou umělé nory, 

náklady na dva jednatele od ledna do června. Nižší příjmy byly díky zrušení některých akcí kvůli 

Covidu. 

Stav finančních prostředků na účtu k 30.6.2021 je cca 1068 tis. Kč (z toho příspěvek Nadace ČEZ 

350 tis. Kč). Ke stejnému dni v roce 2020 byl stav peněžních prostředků 466 tis. Kč. 



Největší očekávané výdaje souvisí s výstavbou ČOV (600 tis. Kč), nová pojistková skříň (60 – 

100 tis. Kč). 

 

6. Natura Viva, přehlídka trofejí, aktiv mysl. hospodářů 

 

Mezinárodní výstava Natura Viva se uskuteční v termínu 8. – 12. září 2021. Výběr trofejí z okresu 

Třebíč proběhne ve dnech 12. a 14. července vždy od 12 do 17 hod. Předseda MK absolvoval 

školení na program k evidenci trofejím. Bažantnice je zároveň svozovým místem pro několik 

okresů. 

Přehlídka trofejí – výběr trofejí 16.-18. srpna, hodnocení trofejí proběhne 23. srpna. 

Občerstvení – bude domluveno s panem Ondráčkem – pátek zahájení - oběd pro zvané, neděle 

občerstvení pro trubače a pěvecký soubor. Vše bude souviset s aktuálními opatřeními. 

Na aktivu mysliveckých hospodářů bude přednáška Karla Horkého k novele zákona o zbraních.  

 

7. Různé 

a. Akce OMS – uskutečnily se zkoušky z norování v Mohelně, lesní zkoušky v Rudíkově, 

jarní svod na Bažantnici a Zlatá srnčí trofej. O kynologické akce je velký zájem, zisky 

z proběhlých akcí je cca 40 tis. Kč. Vítězové ZST se zúčastní národního kola. Bylo 

požádáno na ČMMJ o příspěvek na konání okresního kola. 

b. Volby předsednictva ČMMJ proběhly dne 26. června. Do funkce předsedy byl zvolen 

Ing. Jiří Janota, na post místopředsedy pro ekonomiku a legislativu JUDr. Petr Valenta 

a na post místopředsedy pro spolkovou činnost Ing. Daniel Švrčula, do dozorčí rady za 

Kraj Vysočina Ing. Lubomír Nechvátal. 

Volební kampaň se negativně projevila při projednávání zákonů tykajících se 

myslivosti. Přesto byl zrušen přílepek z roku 2019 a zákon v současné chvíli zůstává ve 

stavu z tohoto roku. Vládní novela zákona o myslivosti byla vrácena do druhého čtení, 

což fakticky znamená její neprojednání do říjnových voleb. Přesto se nové vedení 

ČMMJ ještě pokusí novelu vrátit do sněmovny. 

c. Bylo by vhodné zjistit, zda již funguje probační služba u okresního soudu. Osoby 

odsouzené k veřejně prospěšným pracem by bylo možné využít na Bažantnici – drobné 

opravy, broušení a nátěr zábradlí na terase, úklid apod. 

 

Usnesení: MR pověřuje jednatele zjištěním, zda probační služba funguje, zjistit podmínky a 

popř. domluvit osobní jednání. Termín do 31.7.2021 

 

d. Je třeba sehnat mailové kontakty na co největší počet členů OMS – oslovení mailem 

(přímo nebo např. zpravodajem) je efektivnější než prostřednictvím webu nebo 

předsedů, kteří často informace dále nepředávají. 

 

Usnesení: MR pověřuje jednatele oslovením uživatelů honiteb o poskytnutí mailových adres 

na své členy. Termín do 30.9.2021 

 

e. Kurz adeptů byl dokončen přednáškami na Bažantnici a v Pozďatíně, pro kurz 

mysliveckých hospodářů připravil J. Jurka přednášku, která proběhla v Třebenicích 

f. Trubačský kroužek zahájil svou činnost v pondělí 7. června. Proběhly dvě informační 

schůzky s účastí osmi osob. Další konzultace plánována na 2. srpna. Činnost kroužku 

bude zahájena v září.  



g. Vyúčtování akcí – předsedové komisí, popř. jednatel, zašlou vyúčtování uskutečněných 

akcí předsedovi a předsedovi EK.  

h. Pan Pelech se synem provedl terénní úpravu u kynologické klubovny a navezení štěrku.  
i. Jednatel bude čerpat řádnou dovolenou v termínech 9.-13.8 a 9.9.-17.9.2021. Jednatel 

zabezpečí zveřejnění na webu a poslání členům 

j. Zpravodaj OMS – bude připraven na začátku srpna. Je třeba vložit pozvánky na akce, 

informace z akcí o činnosti OMS. 
 

Usnesení: Členové MR zašlou příspěvky Pepovi Drmotovi. Termín do 31.7.2021 

 

k. Termín příští rady 27.8.2021 od 17.00 hodin 

8. Ukončení 

Předseda poděkoval členům rady a jednání ukončil. 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Sedláček 

Ověřil: Ing. Aleš Dočekal 


