
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč 

Zápis č. 8/2022 
 

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

které se uskutečnilo dne 16. 9. 2022 v 17.00 na Horkách.  

 

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,  

Omluveni:  Petr Piňos 

Hosté: Ing. František Kazda 

 

Program: 

1. Uvítání 

2. Návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Kontrola úkolů z minulých jednání MR 

4. Okresní sněm 

5. Oprava elektroinstalace na Bažantnici 

6. Informace z odborných komisí, příprava akcí 

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 8 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. Zdeněk Skoumal 

Návrh byl schválen všemi přítomnými. 

 

3. Kontrola úkolů z minulých jednání OMR 

a. 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.  

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

energie, aby mohl nájemce střelnice platit náklady na energie. Měření energií provedeno. 

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. Trvá. 

c. 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. Smlouva podepsána. 

d. 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.  MR pověřila jednatele zjištěním, zda by bylo 

možno vyspádovat roh, kde stojí voda – plastbeton. Prozatím se nepodařilo zajistit. Trvá. 

e. 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. S plněno. Stejným způsobem bude doručen zápis ze sněmu. Provede jednatel 

v termínu do 22.10.2022. 

f. MR pověřuje jednatele zasláním informace o přijímání návrhů na volbu členů rady a dozorčí 

rady stejným způsobem, jako zaslání pozvánky. Splněno. 

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

připraveno. Jednatel zajistí vytvoření děkovných listů. Objednáno. 

h. 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. 

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

zašle jednatel. Trvá 

 

4. Příprava okresního sněmu (T: 22.9.2022) 

Pozvánka na sněm a návrh usnesení byly zaslány do spolků a dány na web. K dispozici jsou u 

jednatele pro případné zájemce včetně dalších materiálů, které bude sněm schvalovat.  

Okresní sněm musí schválit počet členů MR a DR – navrhnout podle počtu kandidátů – předběžně 

myslivecká rada 7 členů, dozorčí rada 3 členové. Seznam kandidátů bude delegátům předložen na 

sněmu. Kandidaturu potvrdili: Ing. Jan Klusáček na předsedu MK, Ing. Aleš Dočekal na člena 

MR, Mgr. Eva Illová na předsedu KK, Ing. František Kazda, Ing. Tomáš Sedláček na předsedu 

KPK, Ing. David Hybner na předsedu EK. V den konání sněmu může navrhnout kandidáta již 

pouze delegát sněmu. Osoby na sčítání hlasů domluvil předseda OPK. 

Myslivecká rada se shodla, že navrhne sněmu zvolit členy rady bez funkcí a zvolená rada pak ze 

svého středu zvolí předsedu, místopředsedu a předsedy odborných komisí dle ust. §125 odst. 3 

stanov ČMMJ.  

Dosavadní členové Kejnovský, Illová, Dočekal a Klusáček, kterým rokem 2022 nekončí předchozí 

funkční období, se předem vzdali svých funkcí a budou kandidovat společně s ostatními 

navrhovanými členy (s výjimkou J. Kejnovského). 

Aktuální kandidáti pro DR: Jiří Pulec, Eduard Janoušek a Ing. Zdeněk Skoumal 

Okresní sněm zahájí Mgr. Josef Drmota, jako předsedající bude navržen Ing. Tomáš Sedláček a 

pro provedení zápisu Mgr. Josef Drmota. 

Občerstvení je objednáno u pana Ondráčka. Odhadovaný počet osob 60-70. Kontrola hlasů 

delegátů u prezence bude provedena proti elektronickému seznamu, který připraví jednatel. 

Jednatel připraví materiály sněmu: návrh rozpočtu, účetní závěrku, návrh usnesení, návrh 

kandidátů na členy rady, program. Nebude se tisknout, bude připraveno k nahlédnutí a promítnutí 

na dataprojektoru. 

 

5. Oprava elektroinstalace Bažantnice 

Z Nadace ČEZ schválen příspěvek ve výši 220 tis. Kč. Dle projektu je třeba vybrat preferovanou 

část budovy k opravě. Kontaktovat nájemce a projednat postup prací i jeho možné zapojení do 

stavebních prací. Je třeba vzít v potaz ubytované osoby.  

Kompletní projekt by měl být předán příští týden. Oslovit firmy provádějící elektroinstalaci.  



MR bylo k opravě navrženo primárně kompletní 2. patro – pokoje. Tím pádem by bylo toto patro 

z hlediska elektroinstalace celé hotové. Navíc v pokojích (a v bytě) je největší nápor na rozvody 

elektro.  

Poptání firem a potřebná jednání budou zahájena po okresním sněmu. 

6. Informace z odborných komisí, příprava akcí 

a. Kurz pro myslivecké hospodáře – zahájení 8. a 9. října – zatím přihlášeno 7 zájemců.  

b. Dne 2. září proběhla schůze KPK – projednána výstava zahrádkářů (termín 21. až 

24.října) – prezentaci zajistí jednatel s J. Kejnovským, troubení M. Nováková. 

Předběžně jednáno o plese OMS. Budou zjištěny zejména legislativní podrobnosti – 

ples, tombola, OSA atd. 

c. Dne 2. září proběhla na Bažantnici schůzka osob pracujících s mládeží. Z té vzešla 

nabídka na myslivecký kroužek OMS na Bažantnici. Vedoucí bude paní Píšová. Další 

kroužek bude nabídnut na ZŠ Bartuškova, kde bude vedoucí paní Štveráčková. 

Usnesení: Organizačním zajištěním mysl. kroužku při OMS Třebíč pověřuje MR T. 

Sedláčka spolu s jednatelem. 

d. O kurz mysliveckých hospodářů projevilo zájem 7 myslivců. Kurz bude zahájen 

teoretickou přípravou ve dnech 8. a 9. října. Jednatel potvrdí termín na ČMMJ, obešle 

přihlášené a ještě jednou kurz nabídne s tím, že se bude konat – web, facebook, mail.  

e. Předsedkyně KK Mgr. Eva Illová informovala o potřebě adeptů na Memoriál Josefa 

Dostála, a to nad rámec původních požadavků. Jednatel prostřednictvím mailu všechny 

adepty osloví. 

f. Předsedkyně KK informovala o pravděpodobném zrušení Memoriálu Josefa Venhody 

– není k dispozici honitba pro lesní práce. 

g. Předseda SK R. Skoumal informoval o nadcházejících akcích – Memoriál Vladimíra 

Homolky, střelecká akce pro společnost I&C energo a V- stav. Akce zabezpečí, přestože 

nehodlá kandidovat do funkce předsedy střelecké komise 

 

7. Různé 

a. Předseda poděkoval za přípravu aktivu mysl. hospodářů  

b. OMS kontaktoval pan Kopenec, který bydlí u Dubinky. Pronajímal si dvojgaráž s 

místností v Třebíči, ale vypověděli mu nájem. Platil 3000,- Kč za měsíc (54m2). Naše 

2 garáže vepředu, které by se daly teoreticky pronajmout, jsou rozměru 2,7x6,8m 

(celkem teda 18,36m2). Na přepočet na metry by se jedna garáž dala pronajmout za cca 

1000,- Kč za měsíc. MR souhlasí s oslovením zájemce a zjištěním tržní ceny pronájmu 

garáže v Třebíči. 

c. Ve dnech 14.10. (Jihlava) a 16.12. (Brno) se uskuteční školení lektorů a zkušebních 

komisařů. Školení je povinné. Bude se věnovat zejména zkouškám mysl. hospodářů, 

ale také dalším tématům. Přihlásit se je třeba min. 5 dní předem. 

 

Usnesení: MR pověřuje jednatele oslovením komisařů, který termín jim bude vyhovovat a 

přihlášením všech na školení. 

d. E. Illová přednesla žádost OMS Znojmo o umožnění zkoušek loveckých psů 

v podzimních termínech 2022 na území OMS Třebíč. Dle jejího sdělení zkoušky 

nekolidují se zkouškami OMS Třebíč.  

 

Usnesení: MR souhlasí s udělením výjimky. Všichni pro 

 



7. Ukončení 

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

 

 

Zapsal: Mgr. Josef Drmota 

 

Ověřil: Ing. Zdeněk Skoumal 


