
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

    Okresní myslivecký spolek Třebíč 

 

Zápis z okresního sněmu OMS Třebíč 

konaného dne 22. září 2022 v 16.00 hodin na Bažantnici 

 

Okresní sněm (dále jen OS) zahájil předseda OMS Ing. Tomáš Sedláček, přivítal přítomné delegáty (40 

delegátů) a hosty, konstatoval usnášeníschopnost sněmu (40 delegáty zastoupeno 361 členů z 1164, tj. 

31,01 %).  

 

Volba předsedajícího OS proběhla aklamací: 

- navržen Tomáš Sedláček, schváleno jednomyslně  

- u hlasování o bodech 3-9 navrhl hlasování aklamací. Návrh byl delegáty schválen jednomyslně 

bez připomínek.  

 

Zapisovatel OS – schváleno aklamací: 

- navržen Josef Drmota, schváleno jednomyslně 

 

Ověřovatel zápisu OS – schváleno aklamací: 

- navržen Jiří Jurka, schváleno, 1 se zdržel 

 

Návrhová a mandátová komise OS – schváleno aklamací: 

- navrženi Petr Piňos, Petr Suchánek, Petr Jiříkovský, Karel Orth, Jaroslav Večeřa, schváleno 

jednomyslně  

 

Schválení programu sněmu:  

Předsedající informoval o navrženém programu OS svolaného okresní mysliveckou radou pozvánkou 

rozeslanou 22.8.2022 a vyvěšenou na web OMSu. 

Dle platných Stanov ČMMJ záležitost, která nebyla zařazena na program jednání při jeho ohlášení lze 

rozhodnout jen za účasti delegátů orgánu, kteří disponují alespoň dvěma třetinami hlasů všech členů 

orgánu. Žádný návrh podán nebyl. 

 

Program okresního sněmu: 

1. Zahájení 

2. Volba předsedajícího 

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

4. Schválení hostů sněmu 

5. Schválení programu sněmu 

6. Zpráva předsedy o činnosti MR 



7. Zpráva dozorčí rady 

8. Schválení účetní závěrky 2021 

9. Schválení 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: Navržený program byl schválen aklamací jednomyslně 

 

Průběh jednání: 

Program: 

1. Zahájení – viz. výše 

2. Volba předsedajícího – viz. výše 

3. Volba zapisovatele, ověřovatele, návrhové, mandátové a volební komise – viz. výše 

4. Schválení hostů sněmu, schváleno jednomyslně 

o A. Dítě, L. Procházka, B. Petříček, J. Prokeš, J. Voda, J. Diviš, M. Smetana, M. 

Urbánek, B. Václavek, J. Toufar, J. Charvát, J. Hlavatý, L. Kazda, A. Fukal, Z. 

Nováček, M. Havlíček, J. Kačenka, F. Raáb, M. Dokulil, H. Jelínek, B. Ježek, J. 

Maša, M. Nováková, D. Hybner 

5. Schválení programu sněmu – viz. výše 

6. Zpráva předsedy o činnosti MR 

o předseda OMS zhodnotil práci MR v předchozím roce i v celém volebním období 

v následujících bodech: 

o rok 2021-22 

▪ usnesení OS z roku 2021 byla splněna 

▪ členská základna pravidelně informována prostřednictvím zápisů z jednání 

OMR i přímo na všechny dostupné emailové adresy jednotlivých členů 

▪ dokončena ČOV na Bažantnici 

▪ uzavřena dohoda s Krajem Vysočina na výkup čelistí a pachové ohradníky 

▪ úprava nájmu Bažantnice ve smyslu inflační doložky 

▪ spuštěn Facebook OMS Třebíč 

▪ souhlas s VZ „O pohár hejtmana kraje Vysočina“ v roce 2023 

▪ jednání o rozšíření rekreačního areálu v okolí Bažantnice 

▪ žádost o dotace na financování příměstského tábora, nákup stanu pro 

venkovní aktivity, Memoriál Josefa Venhody a opravu elektroinstalace 

▪ inventarizace majetku 

▪ seznam osob navržených na vyznamenání 



▪ prezentace na oslavách SZeŠ a na mysliveckých slavnostech Vysočiny ana 

hradu Roštejn 

▪ převod části finančních prostředků na spořící účet 

▪ nová výše odměn rozhodčích na zkouškách psů 

▪ revize poplatků za využití parkoviště (Autoškoly, SZeŠ) 

▪ samostatný měřič el. energie na střelnici, jednání o úpravě nájemní smlouvy 

o pětileté volební období 

▪ připomenuty hlavní body volebního programu a jejich plnění 

▪ kontrola evidence členské základy, do souladu uveden seznam členské 

základny a pojištění 

▪ transparentní hospodaření a evidence dokladů 

▪ úspory – přesun sekretariátu na Bažantnici, elektronické metody 

komunikace, bez výplaty jakýchkoliv odměn za činnost členů MR 

▪ dny jednatele na ORP M. Budějovice a Náměšť nad Oslavou 

▪ 18 vydání Zpravodaje OMS 

▪ nové webové stránky, pravidelná aktualizace 

▪ účast členů OMR na schůzích spolků 

▪ pořádání obvyklých akcí – zkoušky adeptů i hospodářů, psů, myslivecký 

víkend, ZST, chovatelské přehlídky, aktivy MH 

▪ MKP, přebory ČR na LK, trubačský kroužek, příměstský tábor, výtvarná 

soutěž, přednášky a školení 

▪ zakoupeny studijní a propagační materiály pro práci s dětmi, možnost 

zapůjčení ze strany spolků 

▪ komunikace se státními orgány 

▪ pravidelná jednání MR 

▪ areál Bažantnice – kancelář, přípojka NN, rekonstrukce střelišť, střechy, 

lov. salónku, kuchyňky a soc. zařízení v 2. p., umělá nora, ČOV 

▪ prostředky ze sponzorských darů na areál Bažantnice a podporu akcí a pro 

spolky a myslivce – cca 3,5 mil. Kč 

▪ poděkování za práci všem členům dosavadní MR 

7. Zpráva dozorčí rady - Jiří Pulec, předseda dozorčí rady OMS Třebíč informoval o práci DR 

v následujících bodech: 

o Kontrola placení členství a členské základny 

o Kontrola pokladní knihy po výdajových a příjmových položkách, kontrola 

oprávněnosti výdajů 

o Kontrola pokladny 

o Pravidelná účast zástupců na jednání MR, jak prezenčně, tak distančně 



o Řešena 1 stížnost, která byla mimo kompetenci DR a stěžovatel byl ve stejném 

duchu vyrozuměn 

8. Schválení účetní závěrky za rok 2021 - Z. Skoumal, předseda ekonomické komise OMS 

Třebíč informoval delegáty v následujících bodech: 

o Náklady 1.943.110,-, výnosy 2.749.609,-, zisk 806.449,- 

o Návrh na převod zisku na činnost spolku v následujícím období 

Usnesení: OS schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek za rok 2021, tj. zisk 806.499,- Kč 

s tím, že zisk bude použit na činnost spolku v následujícím období a převeden na účet 

„Nerozdělený zisk minulých let“. Schváleno jednomyslně. 

9. Schválení rozpočtu na rok 2023 

o Plánován vyrovnaný rozpočet  

o je zohledněna údržba v areálu Bažantnice, pro nejbližší období je plánována 

rekonstrukce elektroinstalace, pro danou akci schválena dotace 220.000,- Kč 

Usnesení: OS schvaluje návrh rozpočtu na rok 2023. Schváleno jednomyslně. 

10. Vzhledem ke končícímu volebnímu období dochází k volbě všech členů myslivecké rady 

o Stávající členové s probíhajícím mandátem odstoupili předem z funkce  

o Na místě nebyl podán žádný návrh na doplnění aktuální kandidátky 

o Předložen návrh na další složení sedmičlenné MR a tříčlenné DR OMS Třebíč, jiný 

návrh nebyl podán, schváleno aklamací, 1 se zdržel 

o Předložen návrh ve smyslu Stanov ČMMJ na volbu jednotlivých členů MR bez 

udání funkce, schváleno aklamací, 1 se zdržel 

o Předložen návrh předsedajícího na volbu MR i DR aklamací prostým počtem hlasů 

přítomných delegátů. Pro tuto variantu volby hlasovalo 34 delegátů. Proti návrhu 

hlasovali 3 delegáti, 3 delegáti se zdrželi hlasování. 

o Návrh kandidátů do MR (a následné rozdělení funkcí, které vzešlo z ustavující 

schůze nové MR následující bezprostředně po zvolení) 

▪ Tomáš Sedláček (volba: pro 38 – proti 0 – zdržel se 2) – místopředseda, 

pověřený vedením KPK 

▪ Jan Klusáček (39-0-1) – předseda MK 

▪ Eva Illová (40-0-0) – předsedkyně KK 

▪ František Kazda (40-0-0) – předseda OMS 

▪ Aleš Dočekal (39-0-1) – člen MR 

▪ David Hybner (39-0-1) – předseda EK 

▪ Jiří Maša (39-0-1) – předseda SK 

o Návrh kandidátů do DR (a následné rozdělení funkcí, které vzešlo z ustavující 

schůze nové DR následující bezprostředně po zvolení) 

▪ Jiří Pulec (39-0-1) – předseda DR 



▪ Zdeněk Skoumal (39-0-1) – místopředseda DR 

▪ Eduard Janoušek (39-0-1) – člen DR 

11. Předání vyznamenání a děkovných listů – předána vyznamenání ČMMJ II. a III. stupně a 

děkovné listy za padesátileté členství v ČMMJ - T. Sedláček, J. Drmota 

12. Diskuse 

o Josef Prokeš, člen MR ČMMJ Praha, volený zástupce za kraj Vysočina – 

představení, způsob reportu z jednání MR ČMMJ jednotlivým OMS v regionu, vize 

do budoucna, informace z dění v ČMMJ (ekonomika, obchodní organizace, novela 

Zákona o myslivosti a priority ČMMJ, situace kolem Halali, informace ze 

sekretariátu, plán oslav 100. výročí založení ČMMJ, dotace MZe ČR) 

o T. Sedláček – informace o nejbližších akcích OMS (kurz MH, přeškolení 

prohlížitelů zvěřiny, myslivecký kroužek na Bažantnici) 

o F. Kazda – představení, poděkování předchozím MR, DR i členům komisí 

o B. Herbrich – návrh minuty ticha za zemřelé funkcionáře 

13. Zpráva mandátové komise 

o P. Piňos konstatoval usnášeníschopnost sněmu ve smyslu výše uvedených počtů 

přítomných delegátů a jejich hlasů. 

14. Usnesení 

Okresní sněm schválil aklamací usnesení sněmu v následujícím znění (361 pro, 0 proti, 0 se 

zdržel):  

o Okresní sněm schvaluje předsedajícího okresního sněmu Tomáše Sedláčka 

o Okresní sněm schvaluje zapisovatele okresního sněmu Josefa Drmotu, 

ověřovatele zápisu Jiřího Jurku, členy návrhové, mandátové a volební komise 

Petra Piňose, Petra Suchánka, Petra Jiříkovského, Karla Ortha a Jaroslava 

Večeřu 

o Okresní sněm schvaluje seznam hostů okresního sněmu: A. Dítě, L. Procházka, 

B. Petříček, J. Prokeš, J. Voda, J. Diviš, M. Smetana, M. Urbánek, B. Václavek, 

J. Toufar, J. Charvát, J. Hlavatý, L. Kazda, A. Fukal, Z. Nováček, M. Havlíček, 

J. Kačenka, F. Raáb, M. Dokulil, H. Jelínek, B. Ježek, J. Maša, M. Nováková, 

D. Hybner 

o Okresní sněm bere na vědomí zprávu předsedy o činnosti myslivecké rady 

(nehlasováno) 

o Okresní sněm bere na vědomí zprávu dozorčí rady (nehlasováno) 

o Okresní sněm schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek za rok 2021, 

tj. zisk 806.499,- Kč s tím, že zisk bude použit na činnost spolku v následujícím 

období a převeden na účet „Nerozdělený zisk minulých let“. 

o Okresní sněm schvaluje vyrovnaný návrh rozpočtu na rok 2023 



o Okresní sněm rozhodl, že MR bude mít sedm členů a DR tři členy. 

o Okresní sněm rozhodl, že zvolí 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  

o okresní sněm zvolil následující členy MR: Aleš Dočekal, David Hybner, Eva 

Illová, František Kazda, Jan Klusáček, Jiří Maša, Tomáš Sedláček. 

o Okresní sněm zvolil následující členy DR: Eduard Janoušek, Jiří Pulec, 

Zdeněk Skoumal 

o Okresní sněm vzal na vědomí volbu ustavující schůze MR a DR a rozdělení 

funkcí 

15. Závěr - T. Sedláček poděkoval přítomným a provolal: „Myslivosti zdar!“ 

 

 

Zapisovatel: Josef Drmota                          Ověřovatel zápisu: Jiří Jurka 

 

Předsedající: Tomáš Sedláček  


