Českomoravská myslivecká jednota, z.s.

Okresní myslivecký spolek Třebíč
Zápis č. 8/2021
Z jednání okresní myslivecké rady OMS Třebíč, svolané předsedou Ing. Tomášem Sedláčkem,
které se uskutečnilo dne 24. 9. 2021 v 17.00 hodin na Bažantnici.
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

Členové MR Třebíč:
Ing. Tomáš Sedláček, Ing. Aleš Dočekal, Rostislav Skoumal, Mgr. Eva Illová,
Jaroslav Kejnovský, Ing. Zdeněk Skoumal, Mgr. Josef Drmota,
Ing. Jan Klusáček, Petr Piňos
Ing. František Kazda

Program:
1. Uvítání
2. Návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Kontrola úkolů z minulých jednání MR
4. Výstavba ČOV
5. Příprava okresního sněmu
6. Zkoušky mysliveckých 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: Mgr. Josef Drmota
Ověřovatel zápisu: Jaroslav Kejnovský
Návrh byl schválen všemi přítomnými.
3. Kontrola úkolů z minulých jednání OMR
a.
b.

c.
d.

MR pověřuje Z. Skoumala předběžným posouzením alternativních možností smlouvy na
dodávku elektrické energie. Bude řešeno až po dokončení pojistkové skříně.
Myslivecká rada rozhodla využít nabídky na internet od společnosti Starnet a na telefonování
zjistit možnost připojení na flotilu jiného zákazníka. Čeká se na návrh smlouvy, telefon dále
v řešení.
Členové MR do 12. 9. 2021 připraví podklady pro návrh rozpočtu na rok 2022 a zašlou je
mailem předsedovi EK. Splněno.
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. Návrh rozpočtu předložen

e.

f.

g.

h.

k projednání MR a po diskusi doplněn o položky související s výstavbou ČOV. Předseda EK
opraví.
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 24.9.202. Materiály připraveny s výjimkou hlasovacích lístků. Ty je třeba připravit do
sněmu.
Členové zašlou plán akcí na rok 2022 jednateli v termínu do 22.9.2021. Matrici pro zápis zašle
jednatel. Splněno s výjimkou KPK, termín prodloužen do 26.9.2021. Kurz adeptů 2022/2023
bude zahájen 8.1.2022 a rozpis kurzu bude kopírovat letošní průběh. Zkoušky kurzu
2021/2022 se uskuteční 24.2. a 25.2.2022.
MR pověřuje Ing. Kejnovského zjištěním podrobností ohledně výstavy zahrádkářů, popř.
zajištěním prezentace OMS, pokud se bude konat. Termín výstavy je znám, jednání probíhá.
Termín posunut na 1.10.2021.
Ing. Kejnovský poptá firmu na řezání asfaltu na komunikaci. Dohodnuto, stačí oznámit termín
akce.

4. Výstavba ČOV
Dne 17.8.2021 vydal vodoprávní úřad rozhodnutí o stavební povolení stavby ČOV. Byla vytyčena
trasa optického kabelu a jednatel provedl vyčištění stavebního místa od náletových dřevin a
buřeně. Předběžný začátek stavebních prací za 2-3 týdny.
Přístup k potřebným přípojkám zajistí v součinnosti se stavebníky jednatel.
Není prozatím zajištěna firma na rekonstrukci rozvodů v Bažantnici, stavební firmy poptány,
jednatel provedl zaměření obou sociálních zařízení u loveckého salonku a nafocení. Prozatím se
ozvaly tři zájemci, kteří si přijdou místnosti prohlédnout.
5. Příprava okresního sněmu (T: 27.10. 2021)
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. Jednatel před sněmem vytiskne seznamy členů. U prezence
budou členové OPK, skrutátory v průběhu sněmu budou členové OPK. Materiály na sněm
připraveny – pozvánka, zmocnění, návrh usnesení, návrh rozpočtu, účetní závěrka za roky 2019 a
2020, revize č. 1 směrnice 001/2018.
V souladu se stanovami je nutné zaslat členům spolku pozvánku na okresní sněm s tím, že součástí
pozvánky bude i návrh usnesení. Podklady pro rozhodování a návrhy usnesení budou k dispozici
na sekretariátu (návrh rozpočtu, účetní uzávěrky, usnesení). Dále musí být součástí upozornění na
dodržení hygienických podmínek (respirátory). Dezinfekce a respirátory ze strany OMS budou
k dispozici.
Usnesení: OMR schválila způsob doručení pozvánky na okresní sněm členům – bude
vyvěšeno na web OMSu a zasláno uživatelům honiteb a členům OMS elektronicky. Provede
jednatel v termínu do 27.9.2021. Stejným způsobem bude doručen zápis ze sněmu. Provede
jednatel v termínu do 30.11.2021. (hlasování 7-0-0)
Vzhledem k současné situaci s koronavirem není jisté, zda sněm bude moct proběhnout, popř. za
jakých podmínek. Jednatel případně bude stejným způsobem oznamovat nekonání sněmu.
Jedním bodem programu okresního sněmu je i volba členů OMR – předsedy myslivecké a kulturně
propagační komise a člena myslivecké rady. OMR musí dle stanov schválit termín, od kdy je

možné podávat návrh na kandidáta jen delegátem sněmu. Dále je OMR povinna seznámit předem
delegáty s kandidáty.
Usnesení: OMR pověřuje jednatele zasláním informace o přijímání přihlášek na volbu
uvedených členů rady stejným způsobem, jako zaslání pozvánky. (hlasování 7-0-0)
Usnesení: OMR rozhodla, že v den konání okresního sněmu, tj. 27.10.2021, může podat
návrh kandidáta již jen delegát sněmu a stejný den bude předložen delegátům seznam
kandidátů. Navržený kandidát musí být na sněmu přítomen, případně musí být předložen
jeho písemný souhlas s kandidaturou. (hlasování 7-0-0)
Zajištění občerstvení je předjednáno s panem Ondráčkem – v roce 2019 řízek s bramborovým
salátem, nealko nápoj a kávu, letos prozatím stejné, bude upřesněno těsně před sněmem podle
momentální nákazové situace.
Jedním z bodů sněmu má být i předání děkovných listů myslivcům, kteří jsou členy ČMMJ 50 let
a vyznamenání. MR pověřuje jednatele přípravou děkovných listů a zasláním pozvánky těmto
myslivcům.
Program 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
6. Zkoušky mysliveckých hospodářů
Zasláno připomenutí termínů přihlášeným uchazečům a zkušebním komisařům.
Písemná část 11.10.2021 16,00, zkoušející připraví otázky, zadá Jurka, jednatel, předseda.
Ústní část – 15.10. 2021 (od 15,00) a 16.10.2021 (od 10,00), občerstvení bude řešeno operativně.
Otázky připraví zkoušející.
Tiskoviny a potřebná hlášení zajistí jednatel. K vysvědčení budou připraveny desky nebo tubusy.
7. Různé
a. Dne 3.9.2021 se uskutečnila v Jihlavě porada předsedů a jednatelů OMS. Jedním
z hlavních bodů bylo projednání budoucnosti pojišťovny Halali. Vedení pojišťovny
předložilo zprávu o činnosti pojišťovny posledních 5 let a výhled. Na sboru zástupců,
který proběhne příští rok, se bude o budoucnosti pojišťovny rozhodovat.
b. Předseda poděkoval za přípravu mysliveckého víkendu.

c. Občerstvení na akce – domluví jednatel – sněm, zkoušky MH, hodnotící schůze komisí,
MR v prosinci.
d. Seznam zkušebních komisařů – aktualizace seznamu, jednatel osloví mailem komisaře,
aby doplnili požadované doklady.
e. Dne 4.10 proběhne výběr čelistí černé zvěře, 18. 10. si trofeje převezmou pracovníci
KrÚ.
f. Rozšíření sportovního areálu města Třebíč u Bažantnice – zájem města o biatlonový
okruh se střelnicí a pumptrack. První schůzka proběhla za účasti jednatele ve středu 22.
září. OMR nemá k záměru námitky, při dalších jednáních bude zdůrazněn záměr na
možné budoucí rozšíření střelnice na vlastních pozemcích OMS. OMR pověřuje
předsedu jednat v dané věci a dále ve věci záměru Města Třebíč na rozšíření stávajícího
parkoviště pro potřeby „stellplatz“. Hlasování 6-1-0.
g. Žádost o pořádání celostátního přeboru ČMMJ – bude podáno, zajistí jednatel.
h. Odvoz kovového odpadu – zajistí jednatel, termín do okresního sněmu.
i. Účast adeptů (brigádní i střelecká) - barvářské zkoušky honičů 16.10., střelby adeptů
2.10. a Memoriál V. Homolky 2.10. – připomene jednatel, zdůrazní nutnost účasti
j. Oprava bývalé kotelny ve sklepě pro potřeby střelců – R. Skoumal ověří možnost
rekonstrukce
k. Kynologické akce – přihlášky na zkoušky loveckých psů bez zaplacení startovního
poplatku jsou neúplné a nelze je brát jako řádnou přihlášku, jednatel osloví ty vůdce,
kteří poplatek neuhradili, aby tak učinili.
a. ZV přijmout max. 24 psů, z toho 8 ohařů a 16 ostatních plemen. Norování
prozatím 8 přihlášek – obě zahájení na Bažantnici. Psi na norování se mohou po
skončení účastnit ZV. Finální termín pro přihlášku je 1.10., 24,00 hodin.
b. BZH je max. počet psů 12.
c. Na VZ max. počet psů 24, skupiny po 6.
d. Pro rok 2022 chybí prostory pro lesní zkoušky, výzvu zveřejníme ve Zpravodaji
OMS.
l. Svatohubertská mše Kdousov 23.10.2021 v 13,00; svěcení kapličky sv. Huberta
Ocmanice 30.10.2021 v 11,00
8. Ukončení
Předseda poděkoval členům rady a jednání ukončil.
Zapsal: Ing. Tomáš Sedláček

Ověřil: Jaroslav Kejnovský

