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Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč 

Zápis č. 11/2022 
 

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

se uskutečnilo dne 1. 12. 2022 v 15:00 hod na Bažantnici. 

 

Přítomni: Členové MR Třebíč:  

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

Mgr. Eva Illová, Ing. Jan Klusáček 

Omluveni:  Ing. David Hybner 

Hosté:  

 

Program: 

1. Uvítání 

2. Návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Kontrola úkolů z minulých jednání MR 

4. Elektroinstalace Bažantnice 

5. Práce jednatele 

6. Různé 

7. 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 6 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. 

 

3. Kontrola úkolů z minulých jednání OMR 

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

od 1.1.2023 s p. Nevrtalem - v závislosti na zvolení předsedy SK. Po předchozím osobním 

jednání s p. Nevrtalem byl předložen ke schválení dodatek k nájemní smlouvě. 

Usnesení: MR souhlasí s uzavřením dodatku. Všichni pro. 

b. 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 
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do spolkového rejstříku. Splněno. Jednatel dále pověřen informováním PČR o změně ve 

statutárním orgánu. 

c. 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. 5. 

d. 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. Splněno. 

 

4. Elektroinstalace Bažantnice 

a. Předseda poptal nabídky na rekonstrukci elektroinstalace Bažantnice od celkem 5 firem,  

4 z toho byly předloženy MR a na 1 nabídku se ještě čeká. Po předložení všech nabídek bude 

vybrán nejvhodnější dodavatel. MR vzala na vědomí. 

 

5. Práce jednatele 

a. Členům rady byl předložen návrh Smlouvy o dílo na zajištění výkonu činnosti jednatele na 

živnostenské oprávnění. Předseda navrhl schválit tuto smlouvu s účinností od 1.1.2023. 

Usnesení: MR souhlasí se zněním smlouvy a s jejím uzavřením. Všichni pro. 

 

6. Různé 

a. Zkoušky z myslivosti, kurz adeptů 

Kurz bude zahájen 7. ledna na Bažantnici a 11.ledna v Pozďatíně. Aktuálně je přihlášeno 8 

adeptů na Bažantnici a předběžně 10 z Pozďatína. Plán výuky zaslán lektorům a bude řešen 

prezenční i distanční formou.  

Dle směrnice ČMMJ OMS jmenuje jednoho ze členů okresní myslivecké rady OMS, popř. 

jednatele tohoto OMS, osobou pověřenou za organizaci Zkoušek a jednoho z lektorů, 

zpravidla členů Kulturně propagační komise OMS, vedoucím kurzu. 

 

Usnesení: MR schvaluje na lektory kurzu z myslivosti 2023-2024 - Ing. Sedláček, Ing. 

Nováček, Ing. Texl, J. Jurka, Mgr. Drmota, Ing. Šíma, J. Krouchal, Bc. K. Horký a 

vedoucím kurzu Ing. Tomáše Sedláčka. Všichni pro. 

 

Usnesení: MR pověřuje předsedy komisí o doplnění rozpisu praktické přípravy adeptů 

o počty požadovaných osob. Tabulku zašle místopředseda a zpracuje požadavky 

vyplývající ze zpětné vazby. Termín do 31.12.2022. Všichni pro. 

V den zahájení kurzu 2023-2024 proběhne opakování pro adepty z kurzu 2022-2023.  

Schválení zkušebního senátu pro zkoušky z myslivosti, které proběhnou ve dnech 9. a 10. 

února 2023 na Bažantnici. 

Usnesení: MR schvaluje zkušební senát na zkoušky z myslivosti dne 9. a 10.2.2023 pro 

kurz 2022-2023 – předseda Petr Pelech, místopředseda Ing. Jaroslav Kotrba, zkušební 

komisaři - Ing. Sedláček, Ing. Texl, J. Jurka, Mgr. Drmota, Ing. Šíma, J. Krouchal, Bc. 
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K. Horký a schvaluje jednatele OMS Ing. Aleše Dočekala osobou pověřenou za 

organizaci zkoušek.  Všichni pro. 

 

b. Zkoušky pro myslivecké hospodáře 

Schválení zkušebního senátu pro zkoušky z pro myslivecké hospodáře kurzu 2022-2023. 

Písemná část zkoušky proběhne 17. dubna 2023 a ústní část zkoušky 23. dubna 2023. 

Usnesení: MR schvaluje zkušební senát na zkoušky pro myslivecké hospodáře kurzu 

2022-2023 – předseda Ing. Sedláček, místopředseda M. Doležal, zkoušející J. Jurka, 

Mgr. Drmota, J. Krouchal, Ing. Texl a schvaluje jednatele OMS Ing. Aleše Dočekala 

osobou pověřenou za organizaci zkoušek.  Všichni pro. 

 

c. Oslavy 100 let výročí od vzniku ČMMJ 

Pátek 5.5.2023 

8 – 12 hod. – otevření CHPT pro děti MŠ a ZŠ 

13 hod. – slavnostní zahájení CHPT s hosty 

 

Sobota 6.5.2023 

9 hod. - Okresní přebor ve střelbě  

9 – 16 hod. – ZST 

 

Neděle 7.5.2023 

9 hod. - jarní svod psů, zahájení za účasti pozvaných hostů 

10 hod. - Svatohubertská mše 

13 – 17 hod. – dětský den 

13 – 17 hod. – seminář pro myslivce – série odborných přednášek v Loveckém salonku 

 

Usnesení: MR schvaluje harmonogram oslav 100 let výročí ČMMJ. Všichni pro. 

Místopředseda požádal členy rady o používání loga k výročí na všechny materiály 

připravované v příštím roce (pozvánky, propozice, plakáty, atd.). Logo v elektronické podobě 

zašle jednatel. 

 

d. Vyznamenání pro členy ČMMJ za jejich dlouholetou činnost 

Členové MR předloží návrhy za své komise. Termín do 31.12.2022.  

 

e. Horácké noviny 

Místopředseda informoval o domluvené propagaci myslivosti v Horáckých novinách i 

vzhledem ke stoletému výročí ČMMJ. Články Mgr. Drmoty by měly vycházet 1x za měsíc. 

 

f. Web a facebook OMS 

Místopředseda požádal předsedy komisí o zveřejnění článku s fotografiemi o každé 

uspořádané akci po jejím ukončení na webu a facebooku. Přispěje to k prezentaci naší činnosti 

vůči veřejnosti. 
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g. Celostátní přebor ČMMJ na loveckém kole 

Byly jsme osloveni s nabídkou pořádat i v roce 2023 celostátní přebor ČMMJ na loveckém 

kole, ten se bude konat 20. května 2023 na střelnici Bažantnice, trénink 19. května 2023. 

 

h. Nákup vrhaček 

Myslivecká rada byla oslovena s nabídkou prodeje vrhaček. 

Usnesení: Z důvodu mimořádného odvodu z členských příspěvků, nejistých příjmů a 

dalších plánovaných výdajů na rekonstrukci Bažantnice bylo rozhodnutí o koupi 

odloženo na jaro 2023. Všichni pro. 

 

i. Místopředseda navrhl odměnu pro jednatele. 

Myslivecká rada souhlasí s vyplacením odměny jednateli dle přílohy zápisu. Všichni pro. 

 

7. 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 


