
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč 

Zápis č. 7/2022 
 

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

které se uskutečnilo dne 12. 8. 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 

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. 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 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. Jan Klusáček 

Návrh byl schválen všemi přítomnými. 

 

3. Kontrola úkolů z minulých jednání OMR 

a. MR pověřuje jednatele zajištěním provedení opravy stropu v garáži. Oprava ukončena. 

b. 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.  

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

zvěřiny v garáži (hygiena, technický stav, odbyt zvěřiny). Z hlediska elektro je možné 

provozovat (P. Pelech), pan Chromý provedl kontrolu stavu chlazení - servis chlazení: 

Zařízení asi 44 let staré (r.v. 1978). Chlazení je funkční. Zdá se, že je v něm i dostatek 

chladiva. Jako chladivo ale ještě starý zakázaný freon - v případě závady nebo netěsnosti už 

nebude možné servisovat. Box nemá ventilátor - nerovnoměrně rozložená teplota a mohl by 

být problém s vlhkostí vzduchu. Nový agregát odpovídající dnešní době pro obdobně velký 

box by vyšel asi na 50.000,- Kč. Box - stěny polystyren - po úpravách by mohl být použitelný, 



i když v porovnání s dnešními samozřejmě zastaralý - méně těsní = větší ztráty. Nový box 

obdobně velký by vyšel asi na 80.000,- Kč 

 

Usnesení: MR rozhodla prozatím neuvažovat o zprovoznění chladícího zařízení a výkupu 

zvěřiny. 6 pro, jeden se zdržel  

 

d. F. Kazda s R. Skoumalem zajistí samostatné připojení střeleckých místností k rozvaděči el. 

energie, aby mohl nájemce střelnice platit náklady na energie. V úterý 16.8. proběhne 

napojení na rozvaděč, aby bylo možné odečítat spotřebu ve střeleckých místnostech. Poté 

teprve bude řešena nájemní smlouva. 

e. MR rozhodla o podání žádosti na Nadaci ČEZ na 1. etapu rekonstrukce elektroinstalace 

objektu Bažantnice. Splněno 

f. Členové MR do 22. 7. 2022 připraví podklady pro návrh rozpočtu na rok 2023 a zašlou je 

mailem předsedovi EK. Splněno 

g. 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. Splněno 

h. Myslivecká rada pověřila předsedu OPK ve spolupráci s jednatelem připravit všechny 

materiály na sněm (pozvánku s programem a zmocnění pro delegáty, hlasovací lístky). 

Splněno 

i. Občerstvení na okresní sněm schváleno klobása, káva, voda, jednatel zajistí externí firmou. 

Domluveno. 

j. 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. Návrh smlouvy připraven k podpisu. 

k. Oprava balkonu – Technologický postup odvodu dešťové vody bude konzultován s Ing. 

Lexou. Ten navrhuje zvednutí zábradlí a položení dlažby na terasu. Pokus o zvýšení zábradlí 

by pravděpodobně znamenalo pořízení nového zábradlí, protože stávající není ve stavu, že by 

šlo jednoduše zvednout. Nákladnost takové úpravy byla odhadnuta na několik set tisíc Kč. 

Bude prověřeno vyspádování rohu, kde se drží voda. Poté dojde k úpravě zábradlí, přichycení 

pásovinou ke sloupům. Jednatel s pracovníkem probační služby vyčistili dešťovou kanalizaci 

– mělo by usnadnit odtékání vody ze svodů.   

 

Usnesení: MR pověřila jednatele zjištěním, zda by bylo možno vyspádovat roh, kde stojí 

voda - plastbeton. Všichni pro 

 

l. Předsedové komisí mohou předložit další návrhy na provedení oslav 100. let od vzniku ČMMJ 

na příštím jednání MR. (Navrženo pečení makrel, sokolníci, trubači). Předseda oznámí náš 

termín ost. OMSům kraje Vysočina, aby nedošlo ke kolizi. Po okresním sněmu bude třeba 

začít pracovat na programu a jednat s ČMMJ. 

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

info o uskutečněných akcích, zkouškách adeptů a mysliveckých hospodářů 8. a 9. října 

teoretická příprava. Zaslat jednateli. Splněno. Do mailu připomenout podání žádosti o 

příspěvek na mysl. hospodaření + odkaz na web OMS.  

 

4. Příprava okresního sněmu (T: 22.9.2022) 

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. 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. 

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. 

 

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 a dozorčí rady 

11. Předání vyznamenání a děkovných listů 

12. Diskuse 

13. Zpráva mandátové komise 

14. Usnesení 

15. Závěr 

 

Usnesení: MR schválila způsob doručení pozvánky na okresní sněm členům – bude vyvěšeno 

na web OMSu a zasláno uživatelům honiteb a členům OMS elektronicky. Provede jednatel 

v termínu do 22.8.2022. Stejným způsobem bude doručen zápis ze sněmu. Provede jednatel 

v termínu do 22.10.2022  

 

Jedním bodem programu okresního sněmu je i volba členů OMR a DR. OMR musí dle stanov 

schválit termín, od kdy je možné podávat návrh na kandidáta jen delegátem sněmu. Dále je OMR 

povinna seznámit předem delegáty s kandidáty. 

 

Usnesení: MR pověřuje jednatele zasláním informace o přijímání návrhů na volbu členů 

rady a dozorčí rady stejným způsobem, jako zaslání pozvánky. 

 

Usnesení: MR rozhodla, že v den konání okresního sněmu, tj. 22.9.2022, může podat návrh 

kandidáta již jen delegát sněmu a stejný den bude předložen delegátům seznam kandidátů.  

 

Jednatel připraví seznam osob, které jsou členy ČMMJ 50 let-způsob zaslání pozvánek – 

připraveno. Jednatel zajistí vytvoření děkovných listů. 

 

5. Opravy Bažantnice 

Výsledek žádosti o příspěvek na rekonstrukci elektroinstalace není zatím znám. Žádost podána o 

250 tis. Kč, vlastní prostředky 150 tis. Kč. V případě obdržení příspěvku bude třeba oslovit firmy 

provádějící elektroinstalaci.  Celková projektovaná cena opravy elektroinstalace pro celou budou 

Bažantnice bez již opravených částí je cca 2,25 mil. Kč.  

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. 

Projednána oprava terasy – viz bod 3). 



6. Různé 

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

zavkladován do katastru nemovitostí. Stavba bude zařazena do majetku – pořeší účetní 

ve spolupráci s jednatelem a předsedou EK. 

b. Účetní zaslala účetní závěrku a kopii daňového přiznání za rok 2021. Hospodářským 

výsledkem je zisk ve výši 806 tis. Kč. 

c. Zaměstnání jednatele na živnostenské oprávnění. K danému problému budou na další 

jednání MR připraveny doplňující podklady. Zaslána dohoda, kterou uzavřel OMS Žďár 

nad Sázavou. Myslivecká rada se kloní k této variantě, ale hlasování proběhne až po 

přípravě dohody o výkonu činnosti jednatele. 

 

Usnesení: MR pověřila OPK ve spolupráci s  EK přípravou návrhu dohody o výkonu 

činnosti jednatele. 

 

d. Kurz pro myslivecké hospodáře – návrh zahájení 8. a 9. října – na Bažantnici bude 

zajištěno občerstvení - zkoušky psů. Nabídnout s ohledem na nové nájemní období od 

1.4.2023 – možná obměna části mysl. hosp. Předpokládaný termín zkoušek – pol. dubna 

2023 

e. Plán činnosti na rok 2023. Naplánovat jednotlivé akce i schůze komisí.  
 

Usnesení: Členové MR zašlou plán akcí na rok 2023 jednateli v termínu do 30.9.2022. 

Matrici pro zápis zašle jednatel.  

 

f. Dne 2. září proběhne od 18 hod. na Bažantnici schůzka osob pracujících s mládeží. 

Předtím schůze KPK – výstava zahrádkářů – předseda KPK zjistí termín. 

g. Příprava aktivu mysl. hospodářů – pondělí 5. září. Občerstvení poptá jednatel u p. 

Ondráčka. Program: St. správa, SVS, info z OMS – čelisti černé zvěře, kurz pro mysl. 

hospodáře, školení prohlížitelů zvěřiny. Na závěr prezentace portálu myslivosti – 

honitba a honební společenstva. 

 

7. Ukončení 

Předseda poděkoval členům rady a jednání ukončil. 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Sedláček 

 

Ověřil: Ing. Jan Klusáček 


