
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč 

Zápis č. 2/2022 
 

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

které se uskutečnilo dne 18. 2. 2022 v 17.00 na Bažantnici.  

 

Přítomni: Členové MR Třebíč:  

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

Zdeněk Skoumal, Ing. Jan Klusáček  

 

Omluveni:  Jaroslav Kejnovský, Mgr. Josef Drmota, Petr Piňos 

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. Příprava akcí – jaro 2022 

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 6 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: Rostislav Skoumal  

Návrh byl schválen všemi přítomnými. 

 

3. Kontrola úkolů z minulých jednání OMR 

a. Výpověď smlouvy na internet v tabletu – březen 2022. Splněno. Schůzka na O2 proběhla 

17.2.2022. Zrušena smlouva na tablet, upravena smlouva na data v mobilu. 

b. Vyznamenání pro členy ČMMJ. MR schválila jednomyslně návrh na vyznamenání dle 

připojeného seznamu – seznam zajistí jednatel. Splněno.  Dodatečně doručeny ještě dva 

návrhy – pan Libor Procházka na vyznamenání III. Stupně a pan Bohumil Petříček na 

vyznamenání I. Stupně.  

Usnesení: MR schvaluje udělení vyznamenání pro pana Libora Procházku a nenavrhne 

ČMMJ udělení vyznamenání I. stupně panu Petříčkovi, protože nesplňuje kritéria dle 

Směrnice pro udělování vyznamenání. Jednatel vyrozumí navrhovatele. Všichni pro 



c. 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. Splněno 

Usnesení: MR souhlasí s vyřazením majetku dle doporučení EK. Jednatel připraví zápis o 

vyřazení majetku. Všichni pro. 

Usnesení: MR pověřuje jednatele zajištěním provedení opravy stropu v garáži. Termín do 

konce března. Všichni pro 

d. 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. Splněno.  

e. 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. Trvá 

f. MR pověřuje OPK přípravou informace o výše uvedeném pro zaslání mailem do spolků a na 

web OMS. Termín do 28.2.2022. Trvá 

g. MR jednomyslně schvaluje úpravy stravného navržené EK, bude zapracováno jako příloha 

směrnice OMS. Splněno 

h. Audit a závěrečnou zprávu k příspěvku z Nadace ČEZ objedná a zpracuje předseda. Trvá, 

ještě nebyly vystaveny faktury za všechny práce.  

 

4. Rekonstrukce vnitřních rozvodů Bažantnice 

Společnost Ševčíkstav, s.r.o. pokračuje v rekonstrukci. Průběžně je aktualizován rozsah některých 

prací. Byla provedena nová elektroinstalace. Provedena výměna části vodovodního potrubí. 

Probíhá dláždění. Předpokládané ukončení prací konec února.  

 

5. Zkoušky z myslivosti, kurz adeptů 

V kurzu myslivosti bylo odpřednášeno celkem šest dní. Přednášky jednoho víkendu proběhly 

zároveň prezenčně, a navíc byly přenášeny online, aby se mohli zúčastnit adepti v karanténě. Ve 

velké míře využito i adepty z loňského kurzu. Poslední den přednášek a zakončení teoretické části 

bylo odloženo pro vysoký podíl adeptů v karanténě a proběhne dne 26. února dle předem 

stanoveného rozvrhu. 

Zkoušky z myslivosti proběhnou ve čtvrtek 24.2. a pátek 25.2. Ve čtvrtek budou adeptům sděleny 

výsledky – zda uspěli nebo nikoliv. Opatření v tuto chvíli: 500 osob na akci, používání respirátorů 

uvnitř budovy – možná bude ještě zrušeno. 

V pátek po ukončení zkoušek proběhne slavnostní ukončení - předání vysvědčení, přijetí 

nejlepších mezi myslivce, společná večeře.  

Zajistit výzdobu loveckého salonku a přední části sálu, zajistit večeři pro cca 40 osob. Po dobu 

zkoušek občerstvení – obsluha z KPK, účast J. Kejnovského a M. Novákové 

Na slavnostní přijetí mezi myslivce domluveni Babylonští trubači, M. Nováková bude troubit při 

zahájení zkoušek a ukončení ve čtvrtek. 

 

6. Příprava akcí – jaro 2022 

Lovecký svět CUP – termín 2.-3.dubna. Celý závod proběhne v režii Loveckého světa. Ze strany 

OMS jsou zajištěni adepti. R. Skoumal zajišťuje rozhodčí. Projedná další organizační záležitosti 

s majiteli Loveckého světa.  

Myslivecké slavnosti na Roštejně – termín 30. dubna. Na akci získána dotace z MZe. Proběhne 

v součinnosti ČMMJ, Myslivost s.r.o. a všech OMSů kraje. Za OMS Třebíč domluveni Babylonští 



trubači. Každý OMS bude prezentovat svou činnost – stánek a připraví materiály pro děti. 

Koordinaci OMSů má na starosti předseda. Předseda navrhuje pořízení skládacího stanu pro 

podobné akce. Je možnost požádat přes ČEZ o příspěvek. Žádost musí podat zaměstnanec ČEZ.  

Usnesení: MR pověřuje Jana Klusáčka přípravou a podáním žádosti. Všichni pro 

Usnesení: MR pověřuje KPK ve spolupráci s jednatelem a předsedou přípravou prezentace 

OMS na Mysliveckých slavnostech Vysočiny. Všichni pro 

 

Přebor republiky na loveckém kole – termín 15. května. Apel z ČMMJ na dodržení pokynů 

v pověření – zejména s ohledem na partnery a sponzory. Je třeba zajistit doktora – jednatel. 

Technické zabezpečení bude mít na starosti jednatel. Jednatel vytvoří přihláškový systém. 

Přihláška již vytvořena. Propozice doplní předseda SK a budou zaslány ke schválení do Prahy.  

 

Usnesení: MR stanovuje pověřenou osobou Ing. Aleše Dočekala, který zajistí splnění 

podmínek stanovených v pověření OMSu. Všichni pro 

 

Prezentace OMS na SZŠ Třebíč. OMSu byla nabídnuta možnost prezentovat činnost na oslavách 

výročí založení školy ve dnech 16. až 18.6.2022. Možnost připravit ukázku, popř. i prezentaci 

(ppt).  

Usnesení: MR pověřuje KPK ve spolupráci s jednatelem přípravou prezentace OMS na 

oslavách SZŠ Třebíč. Všichni pro. 

 

Příměstský myslivecký tábor – proběhne ve dnech 11.-15. července 2022 na Bažantnici. Dne 22. 

února budou doladěny organizační záležitosti. V březnu bude nabídnuto přes ZŠ a myslivce dětem. 

Kapacita max. 30 dětí. Bude vyvěšeno na webu a facebooku. Na zajištění tábora byla podána 

žádost o dotace z Fondu Vysočiny. Možná spolupráce s některými komisemi – KK (ukázka práce 

loveckých psů), SK (výsadba stromů ve směru k cyklostezce), KPK. 

Usnesení: MR pověřuje předsedu ve spolupráci s předsedou KPK stanovením ceny tábora 

dle předpokládaných nákladů. Všichni pro. 

 

Předběžně projednán aktiv mysliveckých hospodářů. Připravena bude přednáška o spolkovém 

rejstříku, evidenci skutečných majitelů a valných hromadách HS. Informace o CHPT a veterinární 

zajistí předseda MK.  

Chovatelská přehlídka trofejí – předseda MK předloží seznam členů hodnotitelských komisí pro 

ORP. Jednatel pošle na ORP žádost o ustanovení komisí. Podrobnosti budou projednány na 

jednání MK.  

Termín Svatohubertské mše potvrzen. Diskuse vedena ohledně doby konání (přesun zpět na 8:00 

hod, kdy bude dostupnější pro širší veřejnost) a předkládaných darů v průběhu mše (součástí by 

měla být zvěřina). V loňském roce s tímto nesouhlasil farář. 

Usnesení: MR pověřuje předsedu KPK zajištěním souhlasu faráře s darováním zvěřiny pro 

letošní rok a změnou doby konání pro rok příští. Všichni pro. 

 

7. Různé 

a. Realizace pojistkové skříně a likvidace trafostanice – proběhne dne 3. března. Od 8:00 

do 14:00 nepůjde na Bažantnici elektřina. Nejedná se o úřední den. Jednatel bude na 

home office. 

b. Byla projednána mzda jednatele. 

 



Usnesení: MR schvaluje výši mzdy jednatele od 1.7.2022 dle přílohy č.1 k tomuto zápisu. Pro 

5, jednatel se projednání neúčastnil. 

 

c. Vedení účetnictví. Dle současné smlouvy platí OMS 3400 Kč/měsíc, tj. 40 800,- Kč/rok. 

Pořízení nového programu cca 15 tis Kč. Zjistit na OMSech, zda někdo sám účtuje. 

Např. OMSu Žďár účetnictví vede pobočka ČMMJ v Brně za cenu 40 tis. Kč/rok 

(jednoduché účetnictví). Nebyl podán návrh na změnu osoby vedoucí účetnictví. 

d. Stravenkový paušál – max. výše 81,- Kč/den dle sdělení účetní. Předseda EK 

sdělil, že zaslal přesný výpočet podle kterého je pro zaměstnavatele v roce 2022 

daňově nejvýhodnější na stravenku přispívat maximálně 82,60 Kč (tj. 70% 

z hodnoty stravného na jednodenní pracovní cestě, pro rok 2022 je to 118 Kč).  

 

Usnesení: MR schvaluje výši stravenkového paušálu na 80,- Kč/den od 1.2.2022. Pro 5, 

jednatel se projednání neúčastnil. 

  

e. Probační služba – byla podepsána dohoda o vykonání 200 hod. práce s jednou osobou 

na úklidové a údržbářské práce na Bažantnici. Bude proveden úklid po pracech na stavbě 

ČOV-komunikace, broušení a nátěr zábradlí na balkoně, nátěr střechy střelecké věže, 

likvidace nádrže na vodu po topení, údržba zeleně. V případě dalších požadavků hlásit 

jednateli. 

f. Členové KPK vytvořili vymalovánky OMS. Je možné využít při přednáškách ve školách 

nebo jiných akcích pro menší děti.  

g. Informace z KKR – spolupráce s Krajem Vysočina bude pokračovat na stejných 

projektech – pachové ohradníky, čelisti černé zvěře, práce s mládeží, podpora 

kynologických akcí. Nabídnuta i případná spolupráce na programu Mysliveckých 

slavností Vysočiny. Proběhla diskuse ohledně projednání novely zákona o myslivosti – 

možnost společného oslovení poslanců a senátorů Vysočiny. Koordinovat bude Ing. 

Prokeš. Probíhá jednání s pojišťovnou Kooperativa na finanční podpoře akcí OMS. 

h. Střelecké závody Nevrtal – souhlas s otevřením sociálního zařízení u sekretariátu. 

i. Poplatek za trubačský kroužek – je možné se zapojit v průběhu roku, proto je návrhem 

poloviční výše poplatku v případě, že bude přihlášený někdo v průběhu kroužku 

(pololetí). 

 

Návrh usnesení: MR rozhodla, že za účast v trubačském kroužku v případě přihlášení na 

polovinu roku bude hrazena poloviční výše poplatku.  

 

j. Dotační programy z Kraje Vysočina – fond Vysočiny – bude sledovat jednatel, 

v případě zajímavé možnosti bude informovat členy rady. Momentálně již lze žádat na 

Zemědělské akce (MJV) 

k. Dne 25.2.2022 dojde k předání ČOV od zhotovitele, včetně všech dokladů a faktury za 

provedené práce.  

l. Nové průkazky ČMMJ – plastové kartičky. Budou prostřednictvím OMSu 

distribuovány členům. Příležitost pro získání kontaktních údajů na další členy OMS. 

Jednatel připraví tabulku pro předání do spolků – jméno člena, email, podpis 

m. Práce s webem ČMMJ – termíny akcí, zapisování informací do software Diana 

(vyznamenání, rozhodčí atd.) – provádí jednatel. Akce OMS přidal již jednatel na web 

Myslivost.cz. 

n. Na Kraj Vysočina zaslán seznam úseků pro ošetření pachovým ohradníkem v 

roce 2022. 



o. Stížnost J. Mejzlíka na člena mysliveckého spolku Kožichovice a Slavice 

z 6.12.2021. Předáno k řešení dozorčí radě, řešení sporu není v kompetenci myslivecké 

rady.  

p. Pan Báňa volal s prosbou o podporu MS z obce postižené tornádem na jižní 

Moravě v r 2021. Podle něj nedostatečná podpora ze strany ČMMJ, 

směřovaná pouze pro členy ČMMJ, a ne pro celé spolky a nečleny. Nápad s vyhlášením 

sbírky, kterou by propagoval náš OMS.  

Členové rady se shodli, že podpora ČMMJ byla správně určena členům ČMMJ, kteří 

platí členství. Nebyl důvod podporovat nečleny. Členové rady v rámci svých možností 

do této sbírky přispěli. V případě podpory spolků může jednat místní OMS. 

 

Usnesení: MR rozhodla, že nebude vyhlašovat sbírku.  

 

q. Stížnost pana Dvořáka na nevrácení startovného na MJV. Písemnou odpověď zaslala 

Mgr. Illová. 
 

8. Ukončení 

Předseda poděkoval členům rady a jednání ukončil. 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Sedláček 

 

 

Ověřil: Rostislav Skoumal 


