
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč 

Zápis č. 5/2022 
 

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

které se uskutečnilo dne 3. 6. 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, Jaroslav Kejnovský 

Omluveni:  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. Sbor zástupců 

5. Myslivecký víkend, aktiv MH - hodnocení 

6. Různé 

7. 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: Mgr. Eva Illová  

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. Provedeno druhé natažení lepidlem. Chybí finální 

vrstva. 

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. Splněno. 

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. Splněno 

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

Třebíč. Schůzka s paní ředitelkou domluvena na 8. června. Prezentace OMS provede předseda 

17.6. od 14 hod. Příprava ve škole proběhne 16.6. Zajistí jednatel s předsedou KPK.  



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

změnou doby konání (od 8:00 hod.) pro rok příští. Vzhledem k nemoci pana faráře nebylo 

možné s panem farářem vést jednání, nebylo jisté, zda bude mši přítomen. Vše proběhlo 

v duchu loňského roku. Úkol trvá pro příští rok. V jednání i varianta přesunu mše na 10 hod 

a posunutí svodu psů. 

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

účet u Fiobanky. Zajistí předseda, ekonom a jednatel. Účty zřízeny, na účet Moneta bank 

převedeno zatím 500 tis. Kč. Spořící účet u Fio banky není výhodný, zbytek financí prozatím 

ponechán na běžném účtu Fio banky. 

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

zvěřiny v garáži (hygiena, technický stav, odbyt zvěřiny). Všichni pro. Čeká se na stanovisko 

P. Pelecha ohledně elektroinstalace. Úkol trvá 

h. OMR pověřuje předsedu SK přípravou podkladů pro jednáním s nájemcem střelnice se 

zohledněním vyšší ekonomičnosti provozu z pohledu OMS. Projednáno s ohledem na 

rostoucí náklady na elektřinu. Na přízemí Bažantnice bude zajištěn odpočet spotřeby. Bylo 

navrženo jednat o navýšení nájmu na 1000,- Kč/měsíc.  

 

Usnesení: OMR navrhuje projednat zvýšení nájmu za střelnici na 1 000,- Kč za měsíc. Pro 

6, 1 se zdržel. 

 

4. Sbor zástupců 

Jednání proběhne v sobou 4. června od 10 hod. v Kostelci nad Černými lesy. Za OMS delegován 

předseda, zástupci Ing. Klusáček a Ing. Skoumal. 

Jedním z hlavních bodů jednání je zákonné pojištění pro další roky. Na základě diskusí a 

pracovního setkání v Jihlavě jsou předloženy dvě varianty, mezi kterými bude sbor zástupců 

vybírat:  

1.) Schvaluje zachování dosavadního způsobu pojištění členů ČMMJ a ukládá MR ČMMJ do 

příštího zasedání SZ ČMMJ předložit ke schválení nově nastavenou výši pojištění pro rok 2024. 

2.) Schvaluje záměr ukončit činnost a prodat HALALI, všeobecnou pojišťovnu a.s., při dodržení 

následujících podmínek:  

a) Dům v Praze 1, Jungmannova 32/25 zůstane v majetkové dispozici ČMMJ, z.s.; 

b) Povinné pojištění (§48 ZoM) bude nadále součástí členství v ČMMJ, pojistné bude 

hrazeno v rámci členského příspěvku; 

c) Při výběru kupujícího bude jedním ze zásadních kritérií ekonomická výhodnost. 

Zmocňuje MR ČMMJ rozhodnout o podmínkách a způsobu prodeje Halali, všeobecné pojišťovny 

a na následujícím zasedání SZ ČMMJ předložit k odsouhlasení nejvýhodnější indikativní nabídky 

pro případný prodej 

 

Usnesení: OMR pověřuje delegáta OMS hlasovat pro variantu b). Pro 6, 1 se zdržel. 

 

Dalším bodem k projednání je návrh směrnice pro vedení členské evidence a vybírání členských 

příspěvků. Směrnice je nově navržena tak, že z veškerých plateb členství na delší období bude 

hned odveden celý podíl do ČMMJ (doposud se odváděla částka ČMMJ vždy až v roce, kterého 

se platba týkala). 

V tuto chvíli je částka, kterou OMS disponuje, a měla by se odvést do Prahy cca 300 tis. Kč. 

 

Usnesení: OMR pověřuje delegáta OMS hlasovat proti návrhu směrnice. Všichni pro. 

 

  



5. Myslivecký víkend, aktiv MH-hodnocení 

Myslivecký víkend – předseda poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě. Vysoká návštěvnost 

na všech akcích. Velmi dobře hodnocena úroveň jednotlivých akcí a také nabídka a kvalita 

občerstvení. 

Představitelé Nadace ČEZ a města Třebíč pozváni na slavnostní „zprovoznění“ ČOV na pátek 

6.5.2022. Symbolického aktu se spolu se zahájením přehlídky zúčastnili starosta a místostarosta 

města Třebíče, zástupce Nadace ČEZ, radní Kraje Vysočina a další pozvaní hosté. 

Usnesení: OMR pověřuje předsedu MK připravit přehlídku trofejí v následujícím roce tak, 

aby se ji v pátek mohly zúčastnit děti ze škol a zvážit způsob dopravy dětí na Bažantnici. 

Všichni pro. 

ZST – celkem 35 účastníků. Zajištěny hodnotné ceny, celkem 5 dětí nás bude reprezentovat na 

národním kole. Mailem bylo doručeno poděkování za práci s mládeží od Ing. Horné z KrÚ Kraje 

Vysočina. 

Svatohubertská mše – pochvalné ohlasy na trubače, sbor a organizaci mše. Podněty na přesun mše 

na 8., resp. 10. hodinu. Požádat pana faráře, aby se v rámci mše zaměřil i na ochranu přírody a 

myslivost, nachystat případně nějaký text. Bude projednáno předsedou KPK. 

Svod psů – vysoká účast, průběh bez problémů. Případný přesun na 10. hodinu by dle předsedkyně 

KK nebyl problém. 

Aktiv – velká účast. Diskuse kolem přednášky o Valné hromadě honebního společenstva, 

spolkovém rejstříku, evidenci skutečných majitelů. Kladné reakce na celý aktiv i přednášku. 

6. Různé 

a. ČMMJ i v letošním roce pořádá kurz pro vedoucí mysliveckých kroužků. Kurz je určen 

výhradně členům ČMMJ. Ta pokryje část nákladů, část připadá na účastníky.  

 

Usnesení: MR schvaluje proplacení podílu účastníka kurzu pro vedoucí mysliveckých 

kroužků těm, kteří MK již vedou, popř. jej založí nejpozději do 1 roku od absolvování kurzu 

a kroužek bude v okrese Třebíč. Všichni pro. 

 

b. Projekt elektroinstalace – projektantka zpracovává. Rekonstrukce v každém případě 

bude potřeba začínat od konce, tzn. např. od pokojů. A končit se bude u hlavního 

rozvaděče. Nepůjde tak přednostně řešit střelecké místnosti kvůli pronájmu střeleckých 

místností. 

c. Jednatel oslovil dva potenciální sponzory. Uzavření smluv o reklamě a propagaci 

přinese finanční částky do rozpočtu OMS. Jedna smlouva již uzavřena. Předseda 

navrhuje stanovit výši odměny pro tyto případy. 

 

Usnesení: MR schvaluje výši odměny pro jednatele v obdobných případech (reklamní 

plnění, sponzorství akcí apod.) 10% ze získané částky ve výši do 50 tis. Kč.  

 

d. Nájem Bažantice – růst záloh za energie i faktur za spotřebovanou el. energii. Bude 

projednán dodatek ke smlouvě na zvýšení záloh na energie. V tuto chvíli platby výrazně 

převyšují zálohy hrazené nájemcem 

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

mailem – dát do úkolů. 

Usnesení: MR pověřuje jednatele úpravou tabulky a předsedy komisí o doplnění stávajících 

sponzorů. Všichni pro. 



 

f. ČMMJ opakovaně vyjádřila poděkování za způsob zajištění přeboru republiky na 

loveckém kole a rychlost zaslání závěrečné zprávy. 

g. Prostřednictví webového formuláře byla na OMS zaslána pochvala pana Karla Klímy 

na způsob vedení, náplň a aktualizaci webových stránek 

h. Dne 6.5.2022 proběhla závěrečná prohlídka vodoprávního úřadu na stavbě ČOV. Byly 

předány všechny požadované dokumenty. Měl by být vydán kolaudační souhlas. 

i. Informace z porady jednatelů byly zaslány členům MR mailem. 

j. Zpravodaj OMS – připravit materiály do konce června – členské průkazy, okresní sněm, 

popř. info o uskutečněných akcích. Zaslat jednateli. 

k. Předseda navrhl odměnu pro jednatele za dobře odváděnou práci dle přílohy č. 1. 

k zápisu. 

Usnesení: OMR schvaluje navrženou odměnu jednateli. Všichni pro 

l. Stav Bažantnice – provedena fyzická prohlídka objektu Bažantnice, návrh udržovacích 

prací bude řešen s předsedou, další velké opravy a investice na dalším jednání MR 

m. Termín jednání dalších MR – 15. července v 18 hod. a 12.8. v 18:00 hod. 

 

7. Ukončení 

Předseda poděkoval členům rady a jednání ukončil. 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Sedláček 

 

Ověřil: Mgr. Eva Illová   

 


