
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč 

Zápis č. 6/2022 
 

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

které se uskutečnilo dne 15. 7. 2022 v 18.00 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, Mgr. Josef Drmota, 

Petr Piňos 

Omluveni:   

Hosté: Ing. František Kazda 

 

Program: 

1. Uvítání 

2. Návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Kontrola úkolů z minulých jednání MR 

4. Příprava okresního sněmu 

5. Opravy Bažantnice 

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 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: 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. Poslední vrstva lepidla 

bude natažena příští týden, kdy by měl být k dispozici odsouzený z probační služby. 

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

Třebíč. Schůzka s paní ředitelkou proběhla 8. června – domluvena možnost prezentovat OMS 

v rámci kurzů pořádaných školou. Prezentaci na oslavách připravili jednatel s předsedou KPK 

a prezentaci při zahájení provedl jednatel. Splněno 

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

změnou doby konání (od 8:00, popř. 10:00 hod.) Úkol trvá pro příští rok.  

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

zvěřiny v garáži (hygiena, technický stav, odbyt zvěřiny). Čeká se na stanovisko P. Pelecha 

ohledně elektroinstalace – příští týden domluvena schůzka s panem Pelechem. Úkol trvá. 



e. MR schválila jednat o zvýšení nájmu za střelnici na 1000,- Kč/měsíc. Jednání proběhlo, 

nájemce není ochoten platit tuto výši nájemného. Navrhuje 5000,- Kč/rok a doplnit do 

smlouvy inflační doložku. Předsedovi SK pan Nevrtal po jednání znovu volal s tím, že nejlepší 

by pro něj bylo platit náklady na energie a paušální částku za pronájem navíc. F. Kazda s R. 

Skoumalem zajistí samostatné připojení střeleckých místností k rozvaděči el. energie. Pokud 

to bude možné, kloní se MR také k této variantě. Finální návrh smlouvy projedná MR na 

příštím jednání.  

f. MR pověřuje jednatele úpravou tabulky s přehledem sponzorů a předsedy komisí o doplnění 

stávajících sponzorů. Tabulka aktualizována, nutno chápat jako interní materiál a zjistit, kdo 

ze sponzorů nemá zájem na veřejné prezentaci. Případná další doplnění předat jednateli, který 

bude provádět aktualizace. Splněno 

g. Stav Bažantnice – provedena fyzická prohlídka objektu Bažantnice, návrh udržovacích prací 

bude řešen s předsedou, další velké opravy a investice na dalším jednání MR. Viz bod. 5 

 

4. Příprava okresního sněmu (T: 22.9.2022) 

Navrženo, aby sněm tvořilo jako v předchozích letech shromáždění delegátů – každý bude 

disponovat minimálně 3 hlasy (včetně svého hlasu). Tento způsob je organizačně jednodušší a 

zvládnutelný ve vlastním objektu Bažantnice. OPK ve spolupráci s jednatelem připraví všechny 

materiály (pozvánku s programem a zmocnění, hlasovací lístky). Jednatel před sněmem vytiskne 

seznamy členů. U prezence budou členové OPK, skrutátory v průběhu sněmu budou členové OPK. 

Materiály, které bude sněm schvalovat, budou k dispozici na sekretariátu nejpozději 30 dní před 

konáním sněmu dle stanov. 

Do 10.8. musí být připraveny podklady pro jednání myslivecké rady, která se uskuteční v pátek 

12.8. Předsedové zašlou návrhy pro usnesení sněmu do jednání MR. Seznam kandidátů na členy 

myslivecké rady bude uzavřen na sněmu a poté budou připraveny a vytištěny hlasovací lístky. 

Občerstvení navrženo klobása, káva, voda, jednatel zajistí externí firmou. 

 

Návrh programu okresního sněmu: 

1. Zahájení 

2. Volba předsedajícího 

3. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, návrhové a mandátové komise 

4. Schválení návrhu hostů sněmu 

5. Schválení programu sněmu 

6. Zpráva předsedy o činnosti MR a plnění usnesení okresního sněmu 

7. Zpráva dozorčí rady 

8. Schválení účetní závěrky za rok 2021 

9. Návrh rozpočtu na rok 2023 

10. Volba členů myslivecké rady 

11. Předání vyznamenání a děkovných listů 

12. Diskuse 

13. Zpráva mandátové komise 

14. Usnesení 

15. Závěr 

 

Usnesení: Myslivecká rada schválila, že okresní sněm bude tvořen delegáty s minimálně 3 

hlasy, termín konání sněmu dne 22. 9. 2022 od 16:00 na Bažantnici, prezence bude probíhat 

od 14:30; dále schválila program okresního sněmu. Pro 9, proti 0, zdržel se 0.  

 

Usnesení: Členové MR do 22. 7. 2022 připraví podklady pro návrh rozpočtu na rok 2023 a 

zašlou je mailem předsedovi EK. Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 



Usnesení: Myslivecká rada uložila EK připravit návrh rozpočtu na rok 2023 a podklad pro 

schválení účetní závěrky za rok 2021 a poslat členům rady. Termín do 10.8.2022. Pro 9, proti 

0, zdržel se 0.  

 

Usnesení: Myslivecká rada pověřila předsedu OPK ve spolupráci s jednatelem připravit 

všechny materiály na sněm (pozvánku s programem a zmocnění pro delegáty, hlasovací 

lístky). Termín do 12.8.2022. Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

Jednatel připraví seznam osob, které jsou členy ČMMJ 50 let. 

5. Opravy Bažantnice 

OMS má možnost požádat o příspěvek z Nadace ČEZ. Bylo již domluveno, že se bude týkat 

rekonstrukce části elektroinstalace. Požádat lze o 250 tis. Kč. K tomu je nutné přiložit dalších 100 

- 150 tis. Kč vlastních prostředků. Dala by se realizovat první etapa – např. oprava pokojů. Celková 

projektovaná cena opravy elektroinstalace pro celou budou Bažantnice bez již opravených částí je 

cca 2,25 mil. Kč. 

Usnesení: MR rozhodla o podání žádosti na Nadaci ČEZ na 1. etapu rekonstrukce 

elektroinstalace objektu Bažantnice. Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

Finanční situace OMS v tuto chvíli: finanční prostředky cca 800 tis. Kč. Očekávané smluvní 

příjmy v nejbližší době (pachový ohradník, práce s mládeží, CHPT-příspěvek města M. 

Budějovice) jsou cca 105 tis. Kč. Z prostředků na účtu je ale cca 300 tis. Kč předplacených 

členských příspěvků (podíl odvádějící se na ČMMJ Praha), nejedná se o naše finance. Na základě 

usnesení sboru zástupců se tato částka v lednu bude převádět na ČMMJ. 

Bude vhodné sehnat na rekonstrukci další finanční prostředky, které sníží náš podíl. Bude třeba 

projednat také s nájemcem Bažantnice s ohledem na ubytované, popř. jej požádat o spolupráci 

s některými pracemi. 

Z kontroly stavu Bažantnice dále vyplynula nutnost provedení opravy části terasy (roh u kanceláře 

jednatele). Hromadí se zde dešťová voda, což má vliv na podmáčení betonu a také stav zábradlí. 

Původně uvažovaná celková oprava zábradlí s celou terasou by stála velké finanční prostředky, 

které je vhodnější investovat do opravy elektroinstalace. 

Návrh: zajistit odvod hromadící se dešťové vody, výměnu poškozeného zábradlí a u zbytku 

provést nový nátěr. Technologický postup odvodu dešťové vody bude konzultován s Ing. Lexou. 

V ubytovacích prostorách jsou nefunkční termostatické ventily. Bylo již řešeno s nájemcem 

(požadoval na konci zimního období) a objednáno u p. Svobody. Bude třeba vyměnit kvůli regulaci 

topení a úspoře nákladů.  

6. Různé 

 

a. MěÚ Třebíč byl vydán souhlas s provozováním ČOV. Geometrický plán bude 

zavkladován do katastru nemovitostí. 

b. Na návrh předsedy EK bylo per rollam hlasováno o změně přílohy č. 1 směrnice č. 

001/2018. 

 

Usnesení: MR neschválila změnu přílohy č. 1 směrnice č. 001/2018. Jeden pro, ostatní proti 

 

c. Zpravodaj OMS – připravit materiály do konce července – členské průkazy, okresní 

sněm, info o uskutečněných akcích, zkouškách adeptů a mysliveckých hospodářů (plán 

na rok 2023). Zaslat jednateli.  



d. OMS uspěl se žádostí o dotaci na Memoriál Josefa Venhody z Fondu Vysočiny. Není 

zatím dohodnuta honitba pro lesní práce. Bude řešeno na nejbližším jednání KK. 

e. Při jednání na SZŠ Třebíč bylo domluveno, že OMS se bude moct prezentovat v rámci 

výuky předmětu Myslivost i kurzu myslivosti pro externí studenty. Dále bylo jednáno o 

možném využívání prostor u Bažantnice pro výcvik autoškoly. 

f. Snížení částky za pronájem pozemků pro autoškolu – Autoškola Skalka. Pan Kaňka 

požádal o prominutí poloviny nájmu, protože od 1.7. nebude areál využívat ze 

zdravotních důvodů (operace). Jeho další využívání ploch je nejisté i pro příští rok, 

přemýšlí o ukončení provozování výcviku pro motocykly. 

Naopak o pronájem pozemků nás požádala SZŠ v Třebíči. Jednalo by se o výcvik 

studentů, a to i pro vozidla nad 3,5 t (traktor), která jsou doposud z pronájmu vyjmuta. 

 

Usnesení: MR schválila vyhovění žádosti o prominutí poloviny nájmu pro autoškolu Skalka 

za užívání pozemků v letošním roce. Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení: MR schválila uzavření pachtovní smlouvy se SZŠ Třebíč na využívání pozemků u 

Bažantnice pro účely výcviku žáků v autoškole, a to včetně vozidel nad 3,5 t a stanovila 

pachtovné ve výši 5000,- Kč. Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 

g. Zaměstnání jednatele na živnostenské oprávnění. Některé OMSy k tomu přistoupily. 

Konzultováno s právníkem ČMMJ, OMS Žďár n.S. a účetní – neměl by to být problém. 

Smlouva o prováděných pracích, jednatel navíc na ŽO provádí další činnost. K danému 

problému budou na další jednání MR připraveny doplňující podklady. 

h. Informace ze sboru zástupců – body o kterých se hlasovalo na jednání MR – zasláno 

předsedou mailem. K Halali vyšla informace v časopisu Myslivost. Na příštím 

(podzimním) jednání sboru zástupců by měly být předloženy varianty naložení s Halali, 

s.r.o. 

i. Předseda informoval o průběhu příměstského tábora na Bažantnici a poděkoval všem, 

kdo se podíleli na zajištění organizace a programu. 

j. J. Kejnovský – poznámka k organizaci a zajištění akcí pro děti a mládeže. Předseda 

informoval, že pro příští rok bude žádáno o příspěvky na organizaci tábora z dalších 

zdrojů včetně ČMMJ. 

k. Byl prezentován dopis z ČMMJ týkající se oslav 100 let výročí od založení. Možnost 

přihlášení našich akcí k těm, kde bude výročí oslavováno (a z toho plynoucí možnost 

získání finančních prostředků). V rámci diskuse se členové MR prozatím shodli, že by 

bylo vhodné oslavy směřovat na myslivecký víkend, kde je prezentována většina 

činností OMS (kynologie, práce s mládeží, střelba, přehlídka trofejí, svatohubertská 

mše) a tyto aktivity ještě případně doplnit o další program (např. dětský den nebo jinou 

aktivitu). Předsedové komisí mohou předložit další návrhy na příštím jednání MR. 

l. Termín jednání další MR 12.8. v 18:00 hod. 

 

7. Ukončení 

Předseda poděkoval členům rady a jednání ukončil. 

 

 

Zapsal: Mgr. Josef Drmota 

 

Ověřil: Ing. Aleš Dočekal   


