Českomoravská myslivecká jednota, z.s.

Okresní myslivecký spolek Třebíč
Zápis č. 9/2021
Z jednání okresní myslivecké rady OMS Třebíč, svolané předsedou Ing. Tomášem Sedláčkem,
které se uskutečnilo dne 22. 10. 2021 v 17.00 hodin na Bažantnici.
Přítomni:

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

Omluveni:
Hosté:

Mgr. Josef Drmota,
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. Hodnotící schůze komisí
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: Ing. Zdeněk Skoumal
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. Vzhledem k současné situaci na trhu energií se tento úkol ruší.
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. Není možné se připojit jako právnická osoba k flotile jiného zákazníka. Čeká se ještě
na upravenou nabídku na volání. Od firmy Starnet byl zaslán návrh smlouvy.
Předseda OPK ve spolupráci s jednatelem připraví hlasovací lístky na okresní sněm. Splněno
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. Splněno. Jednatel zaslal
návrh kompletního plánu činnosti. Dokončeno na radě. Jednatel pošle k finální kontrole
členům rady. J. Kejnovský ověří ještě termíny výstavy zahrádkářů v roce 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. Splněno. Výstava byla připravena a proběhla ve dnech 15. až
18.10.2021. Poděkování jednateli a PhDr. Marii Novákové za pomoc J. Kejnovskému a za
vystoupení na výstavě.
f. 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. Splněno. Stejným způsobem bude doručen zápis ze sněmu. Provede jednatel
v termínu do 30.11.2021.
g. OMR pověřuje jednatele zasláním informace o přijímání přihlášek na volbu členů rady
stejným způsobem, jako zaslání pozvánky. Splněno. Zatím se žádní kandidáti nepřihlásili.
Myslivecká rada navrhne kooptované členy.
h. MR pověřuje jednatele přípravou děkovných listů a vyznamenání a zasláním pozvánky
myslivcům, kteří je obdrží. Splněno
i. Jednatel domluví občerstvení na akce – sněm, zkoušky MH, hodnotící schůze komisí, MR
v prosinci. Sněm domluven, zkoušky MH byly zajištěny, ostatní akce předjednány.
j. Jednatel osloví e-mailem zkušební komisaře, aby doplnili doklady požadované ČMMJ –
doklad o vzdělání a lovecký lístek. Splněno. Jednatel pošle materiály ve stanoveném termínu
na ČMMJ. Prozatím doklady doneslo 15 lektorů.
k. Jednatel pošle žádost o pořádání celostátního přeboru ČMMJ ve střelbě. Splněno. Přebor
ČMMJ na loveckém kole proběhne na Bažantnici. Termín stanoven na neděli 15.5.2022.
l. Jednatel zajistí odvoz kovového odpadu, termín do okresního sněmu. Splněno.
m. Jednatel připomene adeptům e-mailem účast na nahlášených akcích - barvářské zkoušky
honičů 16.10., střelby adeptů 2.10. a Memoriál V. Homolky 2.10. Splněno.
n. R. Skoumal ověří možnost rekonstrukce bývalé kotelny ve sklepě pro potřeby střelců. Střelci
nemají zájem o úpravu místnosti.
e.

4. Výstavba ČOV
Stavební práce by měly začít příští týden v pondělí. Proběhne geodetické vytýčení a začnou se
provádět zemní práce. Dva zájemci se byli podívat na sociální zařízení u loveckého salonku. Slíbili
zaslat nabídku na provedení prací.
Zdržovací nádrž zadána do výroby. Bude připraveno k zabetonování do základové desky. Je
potřeba domluvit se stavební firmou. Jednatel předá tel. kontakt stavbyvedoucímu při pondělní
schůzce. Dopravu nádrže zajistí dodavatel. Jednatel zajistí uvolnění prostoru v garáži pro
zhotovitele.
5. Příprava okresního sněmu (T: 27.10. 2021)
Pozvánka na sněm a návrh usnesení byly zaslány do spolků a dány na web. K dispozici jsou u
jednatele pro případné zájemce včetně dalších materiálů, které bude sněm schvalovat.
Jedním bodem okresního sněmu je i volba členů OMR – předsedy kulturně propagační komise,
myslivecká komise a člena rady. Seznam kandidátů bude delegátům předložen na sněmu.
Kandidaturu potvrdili Jaroslav Kejnovský, Ing. Jan Klusáček a Ing. Aleš Dočekal, které navrhne
MR. V den konání sněmu může navrhnout kandidáta již pouze delegát sněmu. Osoby na sčítání
hlasů domluvil předseda OPK.
Opatření proti COVID 19:
Všichni účastníci musí mít respirátor, Každý účastník se musí prokázat dokladem o očkování,
proděláním nemoci v posledních 180 dnech popř. negativním testem PCR nebo antigenním testem.
V případě nutnosti a ve výjimečných případech je možné provést antigenní test na místě. Informaci

zašle jednatel všem uživatelům honiteb i členům OMS s připomenutím, že projednávané materiály
jsou k dispozici na sekretariátu.
Členové OPK u vstupu zkontrolují splnění výše uvedených podmínek. Účastníci navíc podepíší
čestné prohlášení na prezenční listině. Jednatel ještě připraví cedulky s upozorněním na povinnost
mít respirátor po dobu sněmu. Dezinfekce a roušky zajištěny.
Občerstvení je předjednáno u pana Ondráčka. Odhadovaný počet osob 60-70. Kontrola hlasů
delegátů u prezence bude provedena proti elektronickému seznamu.
Je připravena prezentace k investicím do areálu Bažantnice, jednatel připraví materiály sněmu:
návrh rozpočtu, účetní závěrku, návrh usnesení, návrh kandidátů na členy rady, program, revizi č.
1 směrnice č. 001/2018. Nebude se tisknout, bude připraveno k nahlédnutí a promítnutí a
dataprojektoru.
6. Hodnotící schůze komisí
Proběhne 26.11.2021 od 16 hod. na Bažantnici. Občerstvení je předjednáno s panem Ondráčkem
– v plánu hovězí guláš, víno, pivo, nealko, káva.
Momentálně platí stejná protiepidemická opaření jako u sněmu.
Pozvaní hosté – členové komisí, osoby pracující s mládeží, spoluorganizátoři akcí, předsedové
komisí zašlou jednateli do 19.11.2021 předpokládaný počet pozvaných hostů a členů komise. Akce
se uskuteční v závislosti na momentální nákazové situaci a opatřeních proti coronaviru.
7. Různé
a. Realizace pojistkové skříně a likvidace trafostanice – dle slov P. Pelecha mělo
proběhnout tento týden, ale prozatím neprovedeno.
b. Zkoušky mysliveckých hospodářů – poděkování za přípravu jednateli a mailem bude
ještě jednou poděkováno zkušebním komisařům.
c. Poděkování za kynologické akce. Návrat zkoušek z norování na Bažantnici – pozitivní
ohlasy.
d. Poděkování za Memoriál Vladimíra Homolky střelecké komisi.
e. Proběhl výběr čelistí černé zvěře. Kraj si převzal cca 500 čelistí, tj. stejné množství jako
vloni.
f. Zpravodaj OMS – připravit materiály do 5.11. 2021 a poslat místopředsedovi
g. Kurz myslivosti – u některých adeptů ještě není splněna povinnost ohledně brigádnické
výpomoci sekretariátu. Domluví předseda s jednatelem. Adeptské knížky budou od
adeptů vybrány 8. ledna 2022.
h. Vyznamenání pro členy ČMMJ. Předsedové předloží návrh za své komise, oslovit
spolky ve zpravodaji. Termín do 30.11.2021
i. Předseda navrhnul zvýšení mzdy jednateli od 1.12.2021.
Usnesení: Myslivecká rada souhlasí se zvýšením mzdy jednateli od 1.12.2021 dle přílohy
zápisu. Všichni pro.
j. Články na web a facebook – předseda apeloval na členy rady, aby prezentovali činnost
OMS
8. Ukončení
Předseda poděkoval členům rady a jednání ukončil.
Zapsal: Ing. Tomáš Sedláček
Ověřil: Ing. Zdeněk Skoumal

