
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč 

Zápis č. 4/2022 
 

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

které se uskutečnilo dne 6. 5. 2022 v 15.00 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, Mgr. Josef Drmota, Jaroslav 

Kejnovský 

Omluveni:   

Hosté:  

 

Program: 

1. Uvítání 

2. Návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Kontrola úkolů z minulých jednání MR 

4. Finanční hospodaření OMS 

5. Myslivecký víkend, aktiv MH 

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 9 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. Aleš Dočekal  

Návrh byl schválen všemi přítomnými. 

 

3. Kontrola úkolů z minulých jednání OMR 

a. 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, antikorozní nátěr a první natažení lepidlem. 

b. 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. 

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

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

do spolků.  



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

faktura předána v pondělí 21.3.2022, audit zadán a zpracován. Závěrečná zpráva odeslána a 

přijata Nadací ČEZ. Představitelé Nadace ČEZ a města Třebíč pozváni na slavnostní 

„zprovoznění“ ČOV na pátek 6.5.2022. 

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

Mysliveckých slavnostech Vysočiny. Splněno 

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

Třebíč. Viz bod 6.  

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

změnou doby konání (od 8:00 hod.) pro rok příští. Letošní rok bude zajištěn v loňském duchu. 

h. 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. Účty zřízeny, splněno. 

i. MR pověřuje jednatele zjištěním, zda by bylo možné provozovat chladící zařízení pro výkup 

zvěřiny v garáži (hygiena, technický stav, odbyt zvěřiny). Všichni pro. Další postup se bude 

odvíjet od technického stavu zařízení a nastavení hygienických podmínek. Úkol trvá 

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

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

 

4. Finanční situace OMS 

Stav financí k dnešnímu dni je cca 972 tis. Kč na účtech, včetně pokladny. Ještě nebyla doručena 

faktura za pojistkovou skříň a odstranění staré trafostanice. 

 

Spořicí účty – u Monety bank projednán účet s úročením 3,3%. 

Odvod podílu z členského příspěvku na ČMMJ Praha – V tuto chvíli zůstávají vybrané finanční 

prostředky na OMS a podíl pro Prahu se odvádí až v příslušném kvartálu, tzn. třeba i za dva roky. 

OMS tak disponuje prostředky, které mu částečně nepatří. Myslivecká rada ČMMJ schválila změnu 

- po zaplacení členského příspěvku si OMS ponechá adekvátní podíl za všechna vybraná období a 

podíl hlavního spolku bude přeposlán společně s pojištěním na sekretariát. V tomto smyslu bude 

upraven příslušný vnitřní předpis a předložen ke schválení na SZ ČMMJ v červnu 2022. MR 

doporučuje zástupci na SZ hlasovat pro ponechání prostředků na účtech OMS. 

 

Finance z Kraje Vysočina (pachový ohradník, čelisti černé zvěře – potvrzeno již i na rok 2023, 

práce s mládeží) potvrzeny i přes ztrátu velkého objemu peněz Kraje kvůli ukončení činnosti 

Sberbank. 

 

Nájem Bažantice – růst záloh za energie i faktur za spotřebovanou el. energii. Rostou náklady na 

opravy atd. – zvážit jednání s nájemcem ohledně zvýšení nájemného. MR doporučeno ponechat 

stávající výši nájemného a ponechat navýšení položky až na klasickou inflační doložku. 

 

Pronájem střelnice – náklady na činnosti spojené s pronájmem střelnice výrazně rostou a převyšují 

vybrané nájemné. Roste zejména spotřeba el. energie. V pronajatých prostorách není pořádek. 

Dalším negativem je nulová účast střelců na trénincích střelecké komise a nízká účast na závodech 

pořádaných OMSem. 

 

Usnesení: OMR pověřuje předsedu SK přípravou podkladů pro jednáním s nájemcem 

střelnice se zohledněním vyšší ekonomičnosti provozu z pohledu OMS (pro 8 - proti 0 - zdržel 

se 1). 

 

U akcí s republikovým rozsahem je třeba včas hledat partnery a sponzory akcí – nabídka 

reklamního plnění 



 

S žádostí o dotaci z Fondu Vysočiny na příměstský tábor OMS neuspěl. Jednatel domlouvá 

finanční příspěvek na tuto akci od společnosti Agro 2000. 

5. Myslivecký víkend, aktiv MH 

Myslivecký víkend – zabezpečení střelnice před vjezdem vozidel, ošetří KK a jednatel s využitím 

adeptů. 

Pondělí 9.5.2022 – aktiv MH na Bažantnici 

Program: 

1. Zahájení 

2. Informace ze státní veterinární správy 

3. Zhodnocení přehlídek trofejí 

4. Aktuální informace z OMS 

5. Diskuse 

6. Přednáška (od cca 17 hod.): Valná hromada honebního společenstva, spolkový rejstřík, 

evidence skutečných majitelů 

 

Průběžně budou promítány pozvánky na nadcházející myslivecké akce. 

Domluvena MVDr. Hnízdilová, přehlídky zhodnotí předseda MK. 

Přednáška o spolkovém rejstříku, evidenci skutečných majitelů, info o povinností užívat datovou 

schránku a valných hromadách HS – připravil předseda ve spolupráci s předsedou OPK. 

Aktuality z OMS – přeškolení prohlížitelů zvěřiny v roce 2023, kurz MH – sdělí jednatel. 

 

6. Příprava akcí – jaro 2022 

 

Přebor republiky na loveckém kole – zabezpečit v souladu s pokyny ČMMJ, aby mohla být 

vyplacena odměna; omezenější příspěvek ze SB Vlašim jen pro 8 střelců; pro vyúčtování bude 

postupováno podle pravidel OMS Třebíč. 

Prezentace OMS na SZŠ Třebíč. Bude domluvena schůzka jednatele s předsedou OMS na SZŠ. 

Budou dohodnuty podrobnosti prezentace OMS a případné spolupráce. Termín po mysliveckém 

víkendu. Čas prezentace činnosti OMS stanoven na pátek 17.6.2022 od 14 hod. 

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

Propagovat mezi myslivci a na facebooku, aby byla naplněna kapacita. 

 

7. Různé 

a. Dne 8.4.2022 navrhl předseda hlasování per rollam. MR schvaluje pořízení projektu 

elektroinstalace Bažantnice od Ing. Ludmily Jelínkové (8 pro – 1 proti (Piňos). 

b. Ing. Kazda poptal odbornou osobu, která na základě prohlídky elektroinstalace 

Bažantnice podala nabídku na zpracování projektu elektroinstalace celé Bažantnice. 

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

částečnou rekonstrukci. Projekt zatím není dokončen. Bude třeba vést diskusi 

s nájemcem Bažantnice a zhodnotit rozsah prováděných akcí (finanční, dopad na 

ubytované). 

c. Informace o uskutečněných akcích: Lovecký svět cup, kynologické akce, Roštejn – 

předseda poděkoval za zajištění akcí. 



d. Formulář pro předání nových průkazů ČMMJ, jednatel zjistí podmínky předání, pokusí 

se předat na jednotlivé spolky hromadně 

e. Zástupce OMS na jednání Sboru zástupců ČMMJ – delegován Ing. Sedláček, zástupce 

Ing. Klusáček a Ing. Skoumal 

f. Ing. Skoumal navrhuje udržovat tabulku sponzorů s kontaktními osobami, vzor zaslal 

mailem. 

8. Ukončení 

Předseda poděkoval členům rady a jednání ukončil. 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Sedláček 

 

Ověřil: Ing. Aleš Dočekal   

 


