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Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč 

Zápis č. 10/2022 
 

Z jednání okresní myslivecké rady OMS Třebíč, svolané předsedou Ing. Františkem Kazdou, které 

se uskutečnilo dne 14. 10. 2022 v 17:00 hod na Bažantnici. 

 

Přítomni: Členové MR Třebíč:  

 Ing. František Kazda, Ing. Tomáš Sedláček, Ing. Aleš Dočekal, RNDr. Jiří Maša, 

Mgr. Eva Illová, Ing. David Hybner, Ing. Jan Klusáček 

Omluveni:   

Hosté: Ing. Jiří Pulec 

 

Program: 

1. Uvítání 

2. Návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Kontrola úkolů z minulých jednání MR 

4. Informace o činnosti komisí a činnosti myslivecké rady  

5. Opravy na Bažantnici  

6. Využití střelnice  

7. Plán akcí OMS na rok 2023 

8. Práce jednatele 

9. Různé 

10. Ukončení 

 

1. Uvítání  

Předseda Ing. František Kazda zahájil setkání a přivítal členy rady a hosty. 

 

2. Návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu: 

Předseda Ing. František Kazda 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. František Kazda 

Zapisovatel: Ing. Aleš Dočekal 

Ověřovatel zápisu: Ing. Tomáš Sedláček 

O návrhu bylo veřejně hlasováno: Schváleno všemi přítomnými. 

Přítomnosti hostů na jednání rady: za dozorčí radu přítomen její předseda Ing. Jiří 

Pulec. O přítomnosti Ing. Zdeňka Skoumala na jednání bylo veřejně hlasováno: 3 

hlasovali pro, 4 se zdrželi. 

 

3. Kontrola úkolů z minulých jednání OMR 

a. Projednat na příští radě i možný pronájem střelnice jako celku, popř. připravit nájemní 

smlouvu od 1.1.2023 s p. Nevrtalem - v závislosti na zvolení předsedy SK. Viz bod č.6. 

b. Oprava balkonu. Viz bod č. 5. 
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c. Doručení zápisu ze sněmu. Provede jednatel v termínu do 22.10.2022. Odeslání zápisu ze 

sněmu a ustavujících schůzí rad a čestných prohlášení členů rad na sekretariát ČMMJ k zápisu 

do spolkového rejstříku. 

d. MR pověřila OPK ve spolupráci s EK přípravou návrhu dohody o výkonu činnosti jednatele. 

Nástřel dohody připraven a zaslán členům rady. Finální rozhodnutí rozhodla rada ponechat na 

novém složení myslivecké rady. Viz bod č. 8. 

e. Členové MR zašlou plán akcí na rok 2023 jednateli v termínu do 30.9.2022. Matrici pro zápis 

zašle jednatel. Z důvodu nového složení rady termín prodloužen do 31.10.2022. 

 

4. Informace o činnosti komisí a činnosti myslivecké rady 

a. Ing. František Kazda navrhl pověřit jednatele OMS Ing. Aleše Dočekala vedením 

organizačně-právní komise. A oslovením původních členů OPK, zda mají zájem být nadále 

členy komise.  

Usnesení: MR pověřila Ing. Aleše Dočekala vedením organizačně-právní komise. 

Všichni pro. 

b. Proběhla diskuse s novými předsedy komisí o představě o budoucí činnosti komisí a činnosti 

v myslivecké radě. (OPK – úvaha nad ideálním zapojení právníka do komise; EK – rozpočet, 

inventarizace; SK – 2 střelecké akce za rok, firemní akce, veřejné tréninky, diskuse o 

problematice držení zbraní OMSem, stavu vrhaček; KPK – kurzy, práce s mládeží, ples, 

prezentace na výstavách, zpravodaj, web; KK – zkoušky loveckých psů, svod; MK – přehlídky 

trofejí, výběr čelistí, aktiv). 

c. Ing. František Kazda navrhl změnu termínu konání mysliveckých rad od příštího roku na 

středu od 17:00 hod.  

Usnesení: MR schválila změnu termínu konání MR na středu od 17:00 hod. Všichni pro. 

d. Ing. František Kazda navrhl přesun konání okresního sněmu OMS od příštího roku zpět na 

červnový termín místo podzimního termínu, který se příliš neosvědčil. 

Usnesení: MR schválila přesun konání okresního sněmu OMS na červen. Všichni pro. 

 

5. Opravy na Bažantnici 

a. Oprava části elektroinstalace Bažantnice. Proběhlo jednání se zástupcem nájemce a 

odsouhlasení možné formy a způsobu oprav. Byl převzat kompletní projekt na 

elektroinstalaci. Byly poptány 2 firmy, ještě bude poptána 1. 

e. Osazení radiátorů v pokojích v 3.NP termostatickými hlavicemi. Byla předložena nabídka na 

43.281 Kč.  

Usnesení: MR souhlasí s nabídkou a pověřuje jednatele k oslovení firmy pro zahájení 

prací. Všichni pro. 

b. Způsob vytápění kanceláře jednatele. Budou zváženy možné varianty. 

c. Stav povrchu balkónu Bažantnice a dřevěného zábradlí. Navrhované způsoby oprav jsou 

finančně náročné. Bude proveden nátěr zábradlí a přichycení pásovinou ke sloupům. Trvá. 

Možnost uzavření proti dešti a sněhu a překrytí povrchu. Bude konzultováno s odborníkem. 

d. Umístění bezpečnostních kamer na Bažantnici na návrh nájemce s jeho finanční spoluúčastí. 

Bude poptán cenový rozpočet. 

 

6. Využití střelnice 

a. Navržen dodatek s nájemcem střelnice na zvýšený roční pronájem 5.000,- Kč + hrazení 

spotřebovaných energií. Pokud nájemce nebude souhlasit se zvýšeným nájemným bude 

nájemci podána výpověď (výpovědní lhůta dle smlouvy 12 měsíců).  
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Usnesení: MR souhlasí s navrženým dodatkem a v případě nesouhlasu s podáním 

výpovědi. Všichni pro. 

 

7. Plán akcí OMS na rok 2023 

a. Koordinací oslav 100 let výročí založení ČSMJ byla pověřena KPK a Ing. Tomáš Sedláček. 

Na akci se budou podílet všechny komise. Ing. Tomáš Sedláček seznámil s předběžným 

harmonogramem akce. 

 

8. Práce jednatele 

a. Práce ve funkci jednatele na živnostenské oprávnění, probíhá příprava dohody. Případná 

změna bude realizována ke konci roku 2022. 

 

9. Různé 

b. Občerstvení na hodnotící schůzi komisí 25.11. od 16:00 hod – pan Ondráček (guláš, pečivo), 

předsedové komisí sdělí přibližný počet účastníků za jednotlivé komise do 20.11. Domluví 

jednatel. 

c. Občerstvení na slavnostní schůzi MR 1.12. od 13:00 hod – pan Ondráček (řízek, salát). Pozvat 

partnery a sponzory. Řádné jednání MR proběhne od 15:00 hod. Domluví jednatel. 

d. Plán revizí a fakturací pronájmů povede jednatel. 

f. Ing. Tomáš Sedláček navrhl navýšení ceny za kurz myslivosti pro příští rok o 500,- Kč na 

5.500,- Kč.  

Usnesení: MR souhlasí s navýšením ceny kurzu na 5.500,- Kč. Všichni pro. 

g. Zpravodaj OMS – materiály zaslat předsedovi KPK do 10.11.2022 

 

10. Ukončení 

Předseda poděkoval členům rady za jejich práci pro OMS a jednání ukončil. 

 

 

Předsedající: Ing. František Kazda 

 

 

Zapsal: Ing. Aleš Dočekal 

 

 

Ověřil: Ing. Tomáš Sedláček 


