
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč 

Zápis č. 10/2021 
 

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

které se uskutečnilo dne 2. 12. 2021 v 17.00 hodin online.  

 

Přítomni: Členové MR Třebíč:  

 Ing. Tomáš Sedláček, Mgr. Josef Drmota, Ing. Aleš Dočekal, Rostislav Skoumal, 

Mgr. Eva Illová, Jaroslav Kejnovský, Ing. Zdeněk Skoumal, Ing. Jan Klusáček 

 

Omluveni:  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. Zkoušky adeptů a kurz myslivosti 

6. Evidence majetku OMS 

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. Aleš Dočekal  

Návrh byl schválen všemi přítomnými. 

 

3. Kontrola úkolů z minulých jednání OMR 

a. Myslivecká rada rozhodla využít nabídky na internet od společnosti Starnet a na telefonování 

zjistit možnost připojení na flotilu jiného zákazníka. Smlouvu na internet lze vypovědět k datu 

22.4.2022. Tarif na volání je uzavřen ke stejnému datu. Na flotilu jiného zákazníka se nelze 

připojit. Levnější tarif na volání nabídnut nebyl, současná cena je 549,- Kč včetně DPH. Je 

třeba pohlídat termín vypovězení smlouvy na internet u O2. 

b. Jednatel pošle k finální kontrole členům rady návrh plánu činnosti. Splněno. Doplněny loga 

aktuálních sponzorů a zasláno k tisku. Byla poptána jiná tiskárna a došlo k úspoře více než 

50% nákladů proti předchozím rokům. 

c. 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. Splněno. 

d. Jednatel osloví e-mailem zkušební komisaře, aby doplnili doklady požadované ČMMJ – 

doklad o vzdělání a lovecký lístek. Jednatel pošle materiály ve stanoveném termínu na ČMMJ. 

Splněno. 

e. Zpravodaj OMS – připravit materiály do 5.11. 2021 a poslat místopředsedovi. Splněno, 

zpravodaj zaslán do spolků a členům. 

f. Kurz myslivosti – u některých adeptů ještě není splněna povinnost ohledně brigádnické 

výpomoci sekretariátu. Domluví předseda s jednatelem. Jedna brigáda proběhla v sobotu 

27.11., další termín bude nabídnut. Nebude-li splněno, uhradí adepti podle stanovených 

pravidel.  

g. Vyznamenání pro členy ČMMJ. Předsedové předloží návrh za své komise, oslovit spolky ve 

zpravodaji. Termín do 30.11.2021. Do spolků zasláno. Členové MR předloží do příštího 

jednání MR. 
 

4. Výstavba ČOV 

Výstavba ČOV dokončena včetně všech terénních prací. ČOV již byla zprovozněna a odpadní 

vody z Bažantnice již tečou výhradně přes ni. Chybí pouze část elektroniky na nouzový provoz. 

Bude doinstalováno pravděpodobně příští týden a proběhne ještě školení obsluhy a předání ČOV 

s dopočtem ceny za prováděná propojení ke zdržovací nádrži, zasakovacího jezírka a Bažantnice. 

Zdržovací nádrž byla dodána dle dohody sponzorsky. Čekáme na vyúčtování prací od stavebních 

společností. 

Při napojení na Bažantnici bylo také opraveno nevhodné připojení odpadního potrubí z bytu, kde 

došlo opakovaně k ucpání potrubí.  

Na rekonstrukci sociálního zařízení se informovaly tři společnosti. Konkrétní nabídka přišla od 

jedné (viz příloha). Další zaslala SMS zprávou s nabídkovou cenou 268 tis. Kč za jedno sociální 

zařízení. S dalšími dvěma firmami bude jednáno příští týden. O rekonstrukci, popř. jejím rozsahu 

lze rozhodnout po vyúčtování od stavebních firem. 

 

5. Zkoušky z myslivosti, kurz adeptů 

V letošním roce nebudou v kurzu studenti z Pozďatína. Aktuálně je přihlášeno 9 adeptů. Způsob 

výuky bude řešen operativně podle protiepidemiologických opatření – prezenční forma, distanční 

forma. V případě prezenční formy je plán nabídnout jeden víkend distanční formou.  

Dle směrnice ČMMJ OMS jmenuje jednoho ze členů okresní myslivecké rady OMS, popř. 

jednatele tohoto OMS, osobou pověřenou za organizaci Zkoušek a jednoho z lektorů, zpravidla 

členů Kulturně propagační komise OMS, vedoucím kurzu.  

Předsedové komisí doplní do plánu kurzu počty adeptů požadovaných k výpomoci na jednotlivé 

akce. Termín do 31.12.2021. 

 

Usnesení: MR schvaluje lektory kurzu z myslivosti 2022-2023 - Ing. Sedláček, Ing. Nováček, 

Ing. Texl, J. Jurka, Mgr. Drmota, Ing. Šíma, J. Krouchal, Bc. K. Horký a vedoucím kurzu 

Ing. Aleše Dočekala. Schváleno jednomyslně. 

Usnesení: MR pověřuje předsedy komisí o doplnění rozpisu praktické přípravy adeptů o 

počty požadovaných osob. Tabulku zašle jednatel a zpracuje požadavky vyplývající ze 

zpětné vazby. Termín do 31.12.2021. Schváleno jednomyslně. 

V den zahájení kurzu 2022 – 2023 proběhne 8.1. opakování pro adepty kurzu 2021 - 2022.  

Schválení zkušebního senátu pro zkoušky z myslivosti, které proběhnou ve dnech 24. a 25. února 

2022 na Bažantnici. 



Usnesení: MR schvaluje zkušební senát pro zkoušky z myslivosti dne 24. a 25.2.2022 kurzu 

2021-2022 – předseda Petr Pelech, místopředseda Ing. Jaroslav Kotrba, zkušební komisaři - 

Ing. Sedláček, Ing. Texl, J. Jurka, Mgr. J. Drmota, Ing. Šíma, J. Krouchal, Bc. K. Horký a 

schvaluje jednatele OMS Ing. Aleše Dočekala osobou pověřenou za organizaci zkoušek. 

Schváleno jednomyslně.  

 

Adeptské knížky budou od adeptů vybrány 8. ledna 2022. Adepti budou požádáni o věnování 

tomboly na příští rok – 5 cen dle původních pokynů. Slavnostní společenský večer vzhledem 

k epidemiologické situaci s největší pravděpodobností opět nebude. KPK nicméně bude počítat 

s možností uspořádání v rozsahu a provedení podle aktuálního stavu, konečné rozhodnutí padne 

na lednovém jednání MR. 

 

6. Evidence majetku OMS 

 

Okresní sněm schválil revizi č. 1 směrnice č. 001/2018 (dále jen směrnice). Na základě této 

směrnice eviduje OMS automaticky některý majetek a lze stanovit mysliveckou radou pravidla 

pro evidenci majetku, rozsah evidence atd.  

V rámci předchozí inventury byl dán seznam majetku do pořádku členy myslivecké rady, jednatel 

vypořádal přehled majetku zapsaného na katastru nemovitostí. 

 

Usnesení: MR rozhoduje v souladu s článkem IV. odst. 4 směrnice o evidenci majetku dle 

přílohy a o tom, že vybraný majetek v příloze nemusí mít uvedenou pořizovací cenu a 

inventární číslo. Schváleno jednomyslně. 

 

Usnesení: MR pověřuje v souladu s článkem VI. směrnice předsedu střelecké komise 

vedením evidence zásob terčů a předsedu kynologické komise vedením evidence potvrzení o 

lovecké upotřebitelnosti loveckých psů. Schváleno jednomyslně. 

 

Usnesení: MR ruší v souladu s článkem VI. směrnice vedení evidence Plánů činnosti, 

kartiček k trofejím ulovené spárkaté zvěře, povolenek k lovu a kalendářů. Schváleno 

jednomyslně. 

 

Usnesení: MR ukládá ekonomické komisi provést inventarizaci majetku k datu 31.12.2021 a 

výsledek předložit MR do 10.2.2022. Schváleno jednomyslně. 

 ČOV bude zanesena do majetku po předání od dodavatelských firem. 

 

7. Různé 

a. Realizace pojistkové skříně a likvidace trafostanice – dle dodavatele domluven s panem 

Pelechem termín 10. prosince na zhotovení pojistkové skříně. Připojení a likvidace 

trafostanice bude řešena následně po dohodě se společností E.on 

b. Úprava nájemní smlouvy na Bažantnici na základě inflační doložky. 

Usnesení: MR pověřuje OPK ve spolupráci s EK připravit dodatek k nájemní smlouvě na 

Bažantnici se zapracováním inflační doložky. Schváleno jednomyslně. 

 

c. OPK – aktualizovat povinnosti související s koncem nájemního období na honitby – 

připravit informace do spolků. 

d. Příprava zpravodaje OMS – každý předseda komise připraví stručnou zprávu o činnosti 

v roce 2021. Předseda připraví článek o ČOV. Zaslat jednateli. Termín 31.12.2021 

e. Předseda navrhnul odměnu pro jednatele za půlroční práci. 



Usnesení: Myslivecká rada souhlasí s vyplacením odměny jednateli dle přílohy zápisu. 

Schváleno 8-0-1, Ing. Dočekal se zdržel. 

f. Předseda informoval o zakoupení věnce na pohřeb Mgr. Blechy, který proběhl v úzkém 

rodinném kruhu. Po souhlasu rodiny bylo na webu a facebooku zveřejněno parte. 

Vzpomínku na pana Blechy připravuje pan Machát po dohodě s paní Illovou. Mělo by 

se jednat o článek do Myslivosti a na web OMS, popř. do zpravodaje. 

8. Ukončení 

Předseda poděkoval členům rady a jednání ukončil. 

 

Zapsal: Mgr. Josef Drmota 

Ověřil: Ing. Aleš Dočekal 


