
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč 

Zápis č. 7/2021 
 

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

které se uskutečnilo dne 27. 8. 2021 v 17.00 hodin na Bažantnici.  

 

Přítomni: Členové MR Třebíč:  

 Ing. Tomáš Sedláček, Ing. Jan Klusáček, Ing. Aleš Dočekal, Rostislav Skoumal, 

Mgr. Eva Illová, Petr Piňos, Jaroslav Kejnovský, Ing. Zdeněk Skoumal, Petr Piňos 

Omluveni:  Mgr. Josef Drmota, 

Hosté: Ing. František Kazda 

 

Program: 

1. Uvítání 

2. Návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Kontrola úkolů z minulých jednání MR 

4. Výstavba ČOV 

5. Přehlídka trofejí a aktiv mysl. hospodářů 

6. Příprava okresního sněmu 

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: Ing. Tomáš Sedláček 

Ověřovatel zápisu: Mgr. Eva Illová  

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. KK souhlasí s použitím facebooku kynologické komise pro OMS a 

přejmenováním. Splněno 

 

Usnesení: Myslivecká rada pověřuje jednatele vytvořením facebooku OMS Třebíč ve 

spolupráci s paní Suchou. Všichni pro. 

 

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. 

Komise doporučuje VZ o pohár hejtmana zorganizovat v roce 2023. 



 

Usnesení: Myslivecká rada souhlasí s uspořádáním všestranných zkoušek o pohár hejtmana 

Kraje Vysočina v roce 2023. Všichni pro 

  

c. 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. Je objednáno. Celková cena, včetně demontáže původní trafostanice, je ve výši 163 

tis. Kč. 

d. 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. Splněno, nabídky zaslány. 

 

Usnesení: Myslivecká rada rozhodla využít nabídky na internet od společnosti Starnet a na 

telefonování zjistit možnost připojení na flotilu jiného zákazníka. Všichni pro 

 

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

stavbě ČOV i sponzory – viz. bod 4. 

f. MR pověřuje jednatele zjištěním, zda probační služba funguje, zjistit podmínky a popř. 

domluvit osobní jednání. Termín do 31.7.2021. Splněno. Probační služba funguje, zástupci 

nás v případě možnosti někoho využít, osloví.  

g. MR pověřuje jednatele oslovením uživatelů honiteb o poskytnutí mailových adres na své 

členy. Termín do 30.9.2021. Splněno. Provedeno mailem na uživatele honiteb i stávající členy 

s mailovou adresou. 

 

4. Výstavba ČOV 

Dne 17.8.2021 bylo podáno ohlášení stavby ČOV na MěÚ Třebíč. Běží lhůta pro vyřízení žádosti. 

Byla podepsána smlouva o dotaci ve výši 50 tis. Kč na pořízení ČOV s městem Třebíč.  

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

daru. Datum dodání by mělo být do 31.10.2021. Znění smlouvy je předmětem jednání.  

Dodání části prací bylo také projednáno se stavebními společnostmi – domluveno je provedení 

výkopových prací, popř. betonování základových desek pod ČOV a zdržovací nádrž. Ing. 

Kejnovský poptá firmu na řezání asfaltu na komunikaci. Není prozatím zajištěna firma na 

rekonstrukci rozvodů v Bažantnici. 

 

5. Příprava přehlídky trofejí a aktivu mysl. hospodářů 

Chovatelská přehlídka trofejí proběhne 4. - 5. září 2021. V termínu 16. - 18. srpna 2021 proběhl 

výběr trofejí na Bažantnici, trofeje 1. věkové třídy vráceny, zbytek uložen na Bažantnici v předsálí. 

Slavnostní zahájení s pozvanými hosty proběhne v pátek 3. září 2021 od 12,00 hod. Pozvánky 

rozeslány. Občerstvení domluveno s panem Ondráčkem. O víkendu budou přehlídku hlídat 

členové MK a adepti. 

7. září 2020 proběhne aktiv MH od 16,00 hod. Zazní aktuální informace ze státní správy, OMS a 

zástupce veterinární správy MVDr. Hnízdilové. 

Od cca 17 hod. bude přednáška Karla Horkého k novele zákona o zbraních.  

Program sestaví jednatel ve spolupráci s předsedou MK – zprávy OMS - jednatel, vystoupení 

hostů, zhodnocení přehlídky trofejí aj. 

 



6. Příprava okresního sněmu (T: 27.10. 2021) 

Po konzultaci s OPK je navrženo, aby sněm tvořilo jako v předchozích letech shromáždění 

delegátů – každý bude disponovat minimálně 3 hlasy (včetně svého hlasu). Tento způsob je 

organizačně jednodušší a bezpečnější vzhledem k možným opětovným omezením kvůli COVID-

19. OPK ve spolupráci s jednatelem připraví všechny materiály (pozvánku s programem a 

zmocnění, hlasovací lístky). Jednatel před sněmem vytiskne seznamy členů. U prezence budou 

členové OPK, skrutátory v průběhu sněmu budou členové OPK. Materiály, které bude sněm 

schvalovat, budou k dispozici na sekretariátu nejpozději 30 dní před konáním sněmu dle stanov. 

Do 22.9. musí být připraveny podklady pro jednání myslivecké rady, která se uskuteční v pátek 

24.9. Předsedové zašlou návrhy pro usnesení sněmu do jednání MR.  

 

Návrh programu okresního sněmu: 

1. Zahájení 

2. Volba předsedajícího 

3. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, návrhové a mandátové komise 

4. Schválení návrhu hostů sněmu 

5. Schválení programu sněmu 

6. Zpráva předsedy o činnosti MR a plnění usnesení okresního sněmu 

7. Zpráva dozorčí rady 

8. Schválení účetní závěrky za roky 2019 a 2020 

9. Návrh rozpočtu na rok 2022 

10. Schválení revize č. 1 směrnice 001/2018 

11. Volba členů myslivecké rady 

12. Předání vyznamenání a děkovných listů 

13. Diskuse 

14. Zpráva mandátové komise 

15. Usnesení 

16. Závěr 

 

Usnesení: Myslivecká rada schválila, že okresní sněm bude tvořen delegáty s minimálně 3 

hlasy, termín konání sněmu dne 27. 10. 2021 od 16:00 na Bažantnici, prezence bude probíhat 

od 14:30; dále schválila program okresního sněmu. Všichni pro. 

 

Usnesení: Členové MR do 12. 9. 2021 připraví podklady pro návrh rozpočtu na rok 2022 a 

zašlou je mailem předsedovi EK. Všichni pro. 

 

Usnesení: Myslivecká rada uložila EK připravit návrh rozpočtu na rok 2022 a účetní 

závěrku za roky 2019 a 2020 ke schválení na okresní sněm. Termín do 22.9.2021. Všichni pro 

 

Usnesení: Myslivecká rada pověřila předsedu OPK ve spolupráci s jednatelem připravit 

všechny materiály na sněm (pozvánku s programem a zmocnění pro delegáty, hlasovací 

lístky). Termín do 24.9.2021. Všichni pro 

 

7. Různé 

a. Jednání KKR – proběhlo 27.8. dopoledne – proběhla diskuse ohledně budoucnosti 

pojišťovny Halali. Kraj Vysočina počítá s pokračováním podpory OMS a probíhajících 

projektů. Bylo projednání navýšení paušální částky za výběr čelistí černé zvěře o 2000 

Kč. Blíže viz zápis z jednání KKR. 



b. Dne 3.9.2021 se uskuteční v Jihlavě porada předsedů a jednatelů OMS. Jedním 

z hlavních bodů bude projednání budoucnosti pojišťovny Halali. Zúčastní se předseda i 

jednatel. 

c. Dne 7.8. proběhl výcvik ve střelbě adeptů na střelnici v Nových Syrovicích 

d. Seznam majetku – provedena aktualizace majetku – aktualizovaný seznam zaslán 

členům myslivecké rady. V případě nejasností, bude dořešeno po okresním sněmu a 

revizi směrnice. 

e. Pracovní smlouva jednatele. Předseda navrhnul umožnit jednateli částečně práci 

vykonávat z domu (home office). Jednalo by se vždy o neúřední dny. Předložen byl 

dodatek k pracovní smlouvě. 
 

Usnesení: Myslivecká rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k pracovní smlouvě s Ing. 

Alešem Dočekalem  

 
f. Plán činnosti na rok 2022. Lze již snad počítat s Mysliveckým víkendem v původním 

formátu. Naplánovat i schůze jednotlivých komisí.  
 

Usnesení: Členové zašlou plán akcí na rok 2022 jednateli v termínu do 22.9.2021. Matrici 

pro zápis zašle jednatel.  

 

g. Předsedkyně KK předložila návrh na zvýšení poplatků za zkoušky psů a odměn pro 

spolky poskytující honitby pro zkoušky psů. 
 

Usnesení: Myslivecká rada souhlasí s návrhem na zvýšení poplatků za zkoušky psů a odměn 

pro spolky poskytující honitby pro zkoušky psů dle přílohy. Všichni pro 

 

h. Předsedkyně KK požádala o možnost nárazového využití mrazáku na Bažantnici pro 

uložení zvěře na zkoušky psů. Je možno využít. V případě potřeby se dohodne 

předsedkyně KK s jednatelem. 

i. Předsedkyně KK navrhla zvýšení příspěvku na držení lišek pro OMS pro J. Smutného 

na 12000 Kč/rok 

 

Usnesení: Myslivecká rada souhlasí s odměnou ve výši 12 tis. Kč/rok. Všichni pro 

 

j. Výstava zahrádkářů – není známo, zda bude v letošním roce organizována.  

 

Usnesení: MR Pověřuje Ing. Kejnovského zjištěním podrobností ohledně výstavy 

zahrádkářů, popř. zajištěním prezentace OMS, pokud se bude konat. 

 

k. Ing. Kejnovský informoval o přesunu schůze KPK na 10. září a dále o svatohubertských 

mších konaných na okrese Třebíč. Po schůzi KPK se uskuteční i schůzka osob 

pracujících s mládeží.  

l. Předseda SK informoval o budoucí možnosti pořízení 4 ks vrhaček v částce cca 120 tis. 

Kč. Byly by použitelné ve věžích na lovecké kolo. 

8. Ukončení 

Předseda poděkoval členům rady a jednání ukončil. 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Sedláček 

Ověřil: Mgr. Eva Illová 


