
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč 

Zápis č. 1/2022 
 

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

které se uskutečnilo dne 14. 1. 2022 v 17.00 hodin distančně.  

 

Přítomni: Členové MR Třebíč:  

 Ing. Tomáš Sedláček, Ing. Aleš Dočekal, Rostislav Skoumal, Mgr. Eva Illová, Petr 

Piňos, Jaroslav Kejnovský, Ing. Zdeněk Skoumal, Mgr. Josef Drmota, Ing. Jan 

Klusáček  

 

Omluveni:   

Hosté: Ing. František Kazda 

 

Program: 

1. Uvítání 

2. Návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Kontrola úkolů z minulých jednání MR 

4. Rekonstrukce vnitřních rozvodů Bažantnice 

5. Kurz adeptů a zkoušky z myslivosti 

6. Hospodaření OMS v roce 2021 

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 9 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: Petr Piňos  

Návrh byl schválen všemi přítomnými. 

 

Program: 

 

3. Kontrola úkolů z minulých jednání OMR 

a. Výpověď smlouvy na internet v tabletu – březen 2022. Hlídat termín. Jednatel 

b. Vyznamenání pro členy ČMMJ. Ze spolků zasláno. Členové MR předloží své návrhy do 

příštího jednání MR. Splněno, MR schválila jednomyslně návrh na vyznamenání dle 

připojeného seznamu – seznam zajistí jednatel. 

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

jednotlivé akce. Termín do 31.12.2021. Splněno 



d. MR ukládá ekonomické komisi provést inventarizaci majetku k datu 31.12.2021 a výsledek 

předložit MR do 10.2.2022. Inventarizace provedena. Zápis s přílohami bude předložen do 

příští rady. 

e. MR pověřuje OPK ve spolupráci s EK připravit dodatek k nájemní smlouvě na Bažantnici se 

zapracováním inflační doložky. Oficiální inflace za rok 2021 dle ČSÚ 3,8%, OPK obratem 

zapracuje a přepošle předsedovi. 

f. MR pověřila OPK zjistit povinnosti související s koncem nájemního období na honitby – 

připravit informace do spolků. Termín průběžně. První várka informací bude připravena pro 

jarní aktiv MH začátkem května. 

g. 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. Splněno. 

h. MR rozhodla rekonstruovat obě sociální zařízení ve III. patře budovy Bažantnice a smlouvu 

uzavřít se společností Ševčíkstav. Smlouva uzavřena, rekonstrukce probíhá. 

 

4. Rekonstrukce vnitřních rozvodů Bažantnice 

Dle rozhodnutí MR bylo jednáno se společností Ševčíkstav, s.r.o.. Osobní schůzka se uskutečnila 

20. prosince, kde byly domluveny podrobnosti. Smlouva byla podepsána 22. prosince a 3. ledna 

byly započaty bourací práce. Nejzazší termín pro ukončení prací byl stanoven na 15. března, aby 

byl dostatek času pro zpracování závěrečné zprávy a auditu účetnictví pro Nadaci ČEZ. Audit a 

závěrečnou zprávu objedná a zpracuje předseda. 

 

5. Zkoušky z myslivosti, kurz adeptů 

Dne 8.1. byl zahájen nový kurz. Celkem je v kurzu 26 adeptů.  První víkend proběhl prezenčně 

s prokázáním bezinfekčnosti účastníků, druhý víkend proběhne distanční formou. Přednášející 

jsou zajištěni. Další přednášky proběhnou podle aktuálních opatření proti COVIDu. Plán všech 

akcí OMS pro rok 2022 předán adeptům a je již adepty vyplněn dle požadavků osob odpovědných 

za jednotlivé akce. 

 

Dne 8.1. proběhlo opakování pro adepty kurzu 2021 - 2022. Byly posbírány zápisníky adepta a 

provedena kontrola splnění všech povinností. Adepti obdrželi komplexní informace o datu a 

průběhu zkoušek. Byla jim nabídnuta možnost účastnit se přednášek současného kurzu, zejména 

těch, které proběhnou distančně. Adepti se shodli, že preferují provedení zkoušek ve stanoveném 

termínu, i kdyby s ohledem na protiepidemická opatření nemohla proběhnout se slavnostním 

předáním vysvědčení.  Způsob organizace zkoušek se bude odvíjet od platných protiepidemických 

opatření.  

Slavnostní společenský večer vzhledem k epidemiologické situaci nemá smysl s ohledem na další 

vlnu COVIDu chystat. Na jednání KPK v pátek 7. ledna bylo prodiskutováno alespoň slavnostní 

předání vysvědčení s případným přijetím nejlepších adeptů mezi myslivce. Bude se odvíjet od 

situace v době zkoušek. 

 

6. Hospodaření OMS v roce 2021 

Hospodaření OMS bylo v roce 2021 ziskové. Stav finančních prostředků byl na začátku roku cca 

1 080 tis. Kč a na konci roku cca 1 950 tis. Kč. Důvodem bylo jednak vyšší výběr členství, příjem 

dotace na ČOV ve výši 400 tis. Kč, dobré hospodaření komisí (zisk cca 253 tis. Kč), ale také posun 

plateb za výstavbu ČOV a pojistkovou skříň do dalšího roku (cca 700 tis. Kč). V roce 2022 tak lze 

očekávat vysoce ztrátové hospodaření.   

Celková investice na pořízení ČOV dosahuje částky cca 950 tis. Kč. Z našeho rozpočtu bychom 

měli platit asi třetinu, cca 300 tis. Kč.  



Hospodaření jednotlivých komisí je přílohou.  

Z. Skoumal upozorňuje na nutnost použití správné terminologie „oprava“ a „rekonstrukce“ ve 

vztahu k účetnictví. 

 

7. Různé 

a. Realizace pojistkové skříně a likvidace trafostanice – Pojistková skříň byla zhotovena v 

prosinci. Přepojení a likvidace staré trafostanice slíbena na měsíc leden.  

b. Evidence skutečných vlastníků – připravit informaci pro spolky v návaznosti na 

spolkový rejstřík a možnou souvislost se žádostí o příspěvky na myslivecké 

hospodaření.  

 

Usnesení: MR pověřuje OPK přípravou informace o výše uvedeném pro zaslání mailem do 

spolků a na web OMS. Termín do 28.2.2022 

 

c. Cestovné – příloha č. 1 ke směrnici 001/2018. Nové sazby připraveny EK a předloženy 

MR.  

Usnesení: MR jednomyslně schvaluje úpravy stravného navržené EK, bude zapracováno 

jako příloha směrnice OMS. 

d. Přebor republiky, výše poplatku, propozice, výše příspěvku. Prozatím nejsou žádné 

konkrétní informace ze strany ČMMJ ani po urgenci ze strany OMS, do oficiálního 

oslovení nebudou prováděny žádné přípravné kroky.  

e. Vzpomínka na pana Blechu – článek do Myslivosti. Osloven p. Machát, který na článku 

pracuje. 

 

8. Ukončení 

Předseda poděkoval členům rady a jednání ukončil. 

 

 

 

Zapsal: Mgr. Josef Drmota 

 

 

 

Ověřil: Petr Piňos 

 


