
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč 

Zápis č. 3/2022 
 

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

které se uskutečnilo dne 25. 3. 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, Petr Piňos 

 

Omluveni:  Mgr. Josef Drmota, Jaroslav Kejnovský 

Hosté:  

 

Program: 

1. Uvítání 

2. Návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Kontrola úkolů z minulých jednání MR 

4. Rekonstrukce vnitřních rozvodů Bažantnice 

5. Myslivecký víkend, aktiv MH 

6. Příprava mimořádných akcí 

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: Ing. Tomáš Sedláček 

Ověřovatel zápisu: Ing. Zdeněk Skoumal  

Návrh byl schválen všemi přítomnými. 

 

3. Kontrola úkolů z minulých jednání OMR 

a. 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. Splněno 

b. MR pověřuje jednatele zajištěním provedení opravy stropu v garáži. Termín do konce března. 

Opravu provede klient probační služby. Způsob opravy konzultován s Ing. Lexou. Proběhlo 

očištění výztuží a antikorozní nátěr.   

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

připravit informace do spolků. První várka informací bude připravena pro jarní aktiv MH 

začátkem května. Probíhá, bude připraveno formou prezentace i s dalším bodem. 



d. MR pověřuje OPK přípravou informace o spolkovém rejstříku a evidenci skutečných majitelů 

pro zaslání mailem do spolků a na web OMS. Viz bod c). Po aktivu bude zaslána prezentace 

do spolků.  

e. Audit a závěrečnou zprávu k příspěvku z Nadace ČEZ objedná a zpracuje předseda. Poslední 

faktura předána v pondělí 21.3.2022, audit zadán. Závěrečná zpráva je připravena. Jakmile 

bude dodán audit, bude poslána na Nadaci ČEZ. Závěrečná zpráva k dotaci od města Třebíč 

již byla odevzdána. 

f. MR pověřuje Jana Klusáčka přípravou a podáním žádosti o dotaci na skládací stan. Splněno, 

žádost podána.  

g. MR pověřuje KPK ve spolupráci s jednatelem a předsedou přípravou prezentace OMS na 

Mysliveckých slavnostech Vysočiny. Viz. bod 6. 

h. MR pověřuje KPK ve spolupráci s jednatelem přípravou prezentace OMS na oslavách SZŠ 

Třebíč. Viz bod 6.  

i. MR pověřuje předsedu ve spolupráci s předsedou KPK stanovením ceny tábora dle 

předpokládaných nákladů. Cena stanovena ve výši 2000,- Kč, pro dítě člena OMS Třebíč ve 

výši 1800,- Kč. Splněno. 

j. MR pověřuje předsedu KPK zajištěním souhlasu faráře s darováním zvěřiny pro letošní rok a 

změnou doby konání (od 8:00 hod.) pro rok příští. Trvá 

k. Jednatel pošle na ORP žádost o ustanovení hodnotitelských komisí pro chovatelské přehlídky. 

Splněno 

l. Dotační programy z Kraje Vysočina – fond Vysočiny – bude sledovat jednatel, v případě 

zajímavé možnosti bude informovat členy rady. Podána žádost na MJV zpracovaná Mgr. 

Illovou 

 

4. Oprava vnitřních rozvodů Bažantnice 

Společnost Ševčíkstav, s.r.o. provedla opravu vnitřních rozvodů Bažantnice ve III. nadzemní paře. 

Provedena oprava odpadního potrubí, přívodu vody a elektroinstalace. Částečně provedena zcela 

nová elektroinstalace – zásuvky, odsavač vzduchu. Následně provedeno zazdění, obklady a dlažba 

dle uzavřené smlouvy. Před převzetím prací byla zjištěna netěsnost odpadního potrubí. Musela být 

znovu odkryta část odpadního potrubí. Práce tak byly ukončeny teprve 21. března. Téhož dne vše 

převzato. Rozpočet stavby byl dodržen. Bude ještě pořízen nový koberec do chodby, který 

společnost Ševčíkstav, s.r.o. zaplatí – stávající byl poškozen při provádění prací.  

Byla vystavena poslední faktura, vše předáno účetní. Ta zajistí provedení auditu pro Nadaci ČEZ.  

 

5. Myslivecký víkend, aktiv MH 

Připravena bude přednáška o spolkovém rejstříku, evidenci skutečných majitelů, info o povinností 

užívat datovou schránku a valných hromadách HS – sejde se OPK, která materiál připravuje.  

Komise na hodnocení trofejí domluveny. Způsob přebírání a organizace ve všech městech 

domluvena. Slavnostní zahájení v pátek 6.5. od 13 hod. pro zvané hosty. Služby na víkend na 

hlídání domluveny. Úklid v pondělí 9.5. před aktivem. 

Aktiv MH – veterinární správa – předseda MK domluví s MVDr. Hnízdilovou, informace o 

přehlídce, informace k valným hromadám, spolkovém rejstříku, evidenci skutečných majitelů.  

Okresní přebory ve střelbě – sobota od 9:00 - budou zveřejněny propozice na závodech Loveckého 

světa.  

Svatohubertská mše – termín domluven – neděle 8.5. od 7:00 hod. 

ZST – organizačně zajištěno. V rámci doprovodného programu proběhne soutěž ve střelbě ze 

vzduchovky o poháry. 



Občerstvení zajištěno na celý víkend – domluveno s panem Ondráčkem – v pátek oběd pro 

pozvané hosty, na neděli bude zajištěno občerstvení pro trubače a pěvecký sbor. Na pondělním 

aktivu nabídka nápojů, na stolech voda s citronem. 

Jarní svod psů – vše zajištěno. 

Na všechny akce k dispozici adepti – jednatel zašle seznam adeptů přihlášených na konkrétní akce 

předsedům komisí. 

 

6. Příprava akcí – jaro 2022 

Lovecký svět CUP – termín 2.-3.dubna. Komunikováno s Ing. Šlechtou. Bude zajištěn přístup do 

sálu a na sociálky. Občerstvení zajištěno s panem Ondráčkem. Chybí ještě jeden rozhodčí. 

Jednatel zjistí možnost ubytování pana Moučky na Bažantnici 

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. 

Připravuje se schůzka organizátorů s kastelánkou hradu – termín pátek 1.dubna.  Zúčastní se 

předseda. Je třeba domluvit zapůjčení skládacího stanu v případě, že ještě nebude znám výsledek 

žádosti o dotaci – zjistí předseda MK, případné zapůjčení nabídla paní Illová. 

Přebor republiky na loveckém kole – termín 15. května. Propozice již schváleny ČMMJ Praha 

a dány na web. Změna v propozicích CP ČMMJ, dle pokynů paní Fišerové z ČMMJ. Brokové 

náboje od firmy SB Vlašim neobdrží prvních deset nejlepších, ale pouze prvních osm. Spolupráci 

prozatím nepotvrdila společnost MEOPTA. Přihlášky a seznam přihlášených jsou na webu, 

probíhá přihlašování.  

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

výročí založení školy ve dnech 16. až 18.6.2022. SZŠ požádala o účast v pátek 

17.6. (otevřeno 9-17 hod) a krátkou prezentaci (10-15 min). Stánek reprezentující činnost myslivců 

může být umístěn všechny 3 dny (16.-18.6.), bude umístěn ve vnitřních prostorách školy. Předseda 

navrhuje domluvit jednání s paní ředitelkou. Domluví jednatel s předsedou KPK 

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

Organizačně domluveno. Plakát již na webu i facebooku. Finální podoba programu se bude 

domlouvat podle počtu přihlášených dětí (zatím 14) a úspěšnosti v získání dotace z Fondu 

Vysočiny. 

 

7. Různé 

a. Poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě zkoušek z myslivosti. Proběhly hladce, 

bez komplikací. Vysvědčení předáno slavnostně za účasti trubačů. Nejlepší slavnostně 

přijati mezi myslivce v duchu mysliveckých tradic. Zajištěna společná večeře. Dva 

adepti neprospěli z jednoho předmětu a musí přijít na opravný termín, který se uskuteční 

dle 14. dubna. Přípravu zajistí jednatel. 

 

Usnesení: MR schvaluje odměnu jednateli za přípravu zkoušek z myslivosti dle přílohy č. 1 

zápisu. 

 

b. Dne 3. března proběhlo připojení nové pojistkové skříně Bažantice a likvidace staré 

trafostanice. Předseda poděkoval panu Petru Pelechovi, který celou akci pomáhal zajistit 

a dozoroval.  

c. Probační služba – domluvený pracovník dochází na Bažantnici a probíhají jednotlivé 

domluvené práce. Proveden úklid zpevněných ploch. Počítá se s broušením a nátěrem 



zábradlí na balkoně, nátěrem střechy střelecké věže, likvidací nádrže na vodu po topení, 

údržbou zeleně. V případě dalších požadavků hlásit návrhy činností jednateli. 

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

provedené práce.  

e. Spořící účet - návrh na uložení části volných prostředků na účet s lepším úrokem. 

Předseda EK informoval o možnostech uložení volných finančních prostředků. Bude se 

ještě hradit pojistková skříň. Zůstatek financí bude cca 900 tis. Kč.  

Usnesení: MR schvaluje převést 600 tis. Kč na spořicí účet u Moneta bank a do 200 tis. Kč 

na spořicí účet u Fiobanky. Všichni pro. Zajistí předseda, ekonom a jednatel. 

 

f. Zpravodaj OMS – do 31.3. připravit příspěvky – informace ze sekretariátu, k aktivu 

MH, pozvánky na akce. Začátkem dubna bude rozesláno do spolků a členům. 

g. Dne 10.3.2022 poštou odeslána odpověď panu Mejzlíkovi na stížnost na 

člena jiného mysliveckého spolku, kterou zpracovala DR. 

h. Dozorčí rada Českomoravské myslivecké jednoty rozhodla uspořádat jednodenní 

školení pro předsedy dozorčích rad OMS. Školení se uskuteční dne 22. 4. 2022 

v Kostelci nad Černými lesy. Za OMS Třebíč na školení přihlášen předseda DR Jiří 

Pulec. 

i. Dále má ČMMJ v plánu v letošním roce (v měsíci květnu či červnu 2022) uspořádat 

tradiční školení pro jednatele OMS, které v posledních dvou letech nebylo možné. 

j. Předsedkyně KK sdělila, že nejsou zajištěny honitby pro lesní a všestranné zkoušky. 

Dne 7. dubna 2022 proběhne schůze KK. Členové rady zkusí také poptat uživatele 

honiteb. 

k. Předsedkyně KK navrhla zvýšení odměn pro rozhodčí za zkoušky a vyšší úhradu 

cestovného s ohledem na rostoucí ceny pohonných hmot a všeobecnému zdražení.   
 

Usnesení: MR schvaluje novou výši odměn pro rozhodčí kynologických a akcí a novou výši 

náhrady cestovného. Schválené částky jsou v příloze č.2 k zápisu, který je přílohou 

ekonomické směrnice. Všichni pro 
 

l. Proběhla diskuse o zajištění dalších finančních prostředků pro OMS. S rostoucími 

náklady personálními, náklady na údržbu Bažantnice a zajištění akcí bude třeba 

přehodnotit např. nájemní smlouvu na pronájem Bažantnice nebo střelnice. Nájemní 

smlouvy pro autoškoly upraveny už pro letošní rok – nájemné zvýšeno.  

 

Usnesení: MR pověřuje jednatele zjištěním, zda by bylo možné provozovat chladící zařízení 

pro výkup zvěřiny v garáži (hygiena, technický stav, odbyt zvěřiny). Všichni pro  

 

m. Byl diskutován stav elektroinstalace v části Bažantnice, např. v pokojích. V případě 

zajištění finančních zdrojů, např. z Nadace ČEZ, by bylo vhodné provést rekonstrukci. 

Možnosti zjistí jednatel s předsedou.  

 

 

8. Ukončení 

Předseda poděkoval členům rady a jednání ukončil. 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Sedláček 

 

Ověřil: Ing. Zdeněk Skoumal   


