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Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Třebíč 

Zápis č. 1/2023 
 

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

se uskutečnilo dne 11. 1. 2023 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. Jan Klusáček, Ing. David Hybner 

Omluveni:   

Hosté:  

 

Program: 

1. Uvítání 

2. Návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Kontrola úkolů z minulých jednání MR 

4. Elektroinstalace Bažantnice 

5. Různé 

6. Ukončení 

 

1. Uvítání  

Předseda Ing. František Kazda zahájil setkání a přivítal přítomné. 

 

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: RNDr. Jiří Maša 

O návrhu bylo veřejně hlasováno: Schváleno všemi přítomnými. 

 

3. Kontrola úkolů z minulých jednání OMR 

a. Po předchozím osobním jednání s nájemcem střelnice p. Nevrtalem byl předložen ke 

schválení dodatek k nájemní smlouvě. MR souhlasí s uzavřením dodatku. Splněno. 

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 

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

statutárním orgánu. Splněno. 

c. Byla uzavřena smlouva o dílo na zajištění výkonu činnosti jednatele na živnostenské 

oprávnění s účinností od 1.1.2023. Splněno. 
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d. MR pověřuje předsedy komisí o doplnění rozpisu praktické přípravy adeptů o počty 

požadovaných osob. Tabulku zašle místopředseda a zpracuje požadavky vyplývající ze zpětné 

vazby. Splněno. 

 

4. Elektroinstalace Bažantnice 

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

Nabídky byly předloženy MR a jako nejvhodnější kandidát byl vybrán a navržen se schválení 

pan František Homolka - H&S elektro. 

Usnesení: MR souhlasí s výběrem navrženého dodavatele pana Františka Homolku - 

H&S elektro. Všichni pro. 

b. Předběžně bylo domluveno zahájení prací v druhé polovině února. Proběhla schůzka se 

zástupcem nájemce Bažantnice a jeho informování o rekonstrukci a její realizaci (dočasně 

omezené kapacitě ubytovacích prostor). S nájemce proběhne ještě jedna schůzka k finální 

domluvě.  

 

5. Různé 

a. Zkoušky z myslivosti, kurz adeptů, ples OMS 

Kurz ročník 2023/2024 byl zahájen 7. ledna na Bažantnici. Celkový počet přihlášených adeptů 

je 42. Požadavky předsedů komisí budou naplněny. Potvrzení o účasti na povinných akcí bude 

vydávat pouze osoba zodpovědná za organizaci akce (většinou předsedové komisí) – uvedena 

v plánu akcí pro adepty. 

Zkoušky ročníku kurzu 2022/2023 proběhnou dle plánu 9. a 10. února na Bažantnici. V sobotu 

11.2.2023 se uskuteční ples na Bažantnici, kde bude absolventům předáno vysvědčení. 

Prosba na členy MR o oslovení k poskytnutí tomboly (zvěřina, atd.). Zástupci honiteb budou 

ještě jednou osloveni prostřednictvím emailu. 

b. Ustanovení nového zbrojíře 

Bývalý předseda SK Rostislav Skoumal je jakožto pokračující člen střelecké komise ochotný 

v činnosti zbrojíře pokračovat. Novým zbrojířem je navrženo dále jmenovat současného 

předsedy SK RNDr. Jiřího Mašu. 

Usnesení: Myslivecká rada rozhodla o zařazení RNDr. Jiřího Mašu do seznamu 

zbrojířů. MR pověřila jednatele informovat Polici ČR. Všichni pro. 

 

c. Vyznamenání pro členy ČMMJ za jejich dlouholetou činnost 

Zástupci uživatelů honiteb a všichni členové OMS, kteří mají uvedenou emailovou adresu 

byli prostřednictvím zpravodaje informováni o každoročním příjmu návrhů na vyznamenání 

do 31.12. Zaslány byly následující návrhy:  

1. Návrh na udělení vyznamenání I. stupně panu Petru Pelechovi.  

Usnesení: MR navrhne ČMMJ udělení vyznamenání I. stupně panu Petru Pelechovi. 

Všichni pro. 

2. Návrh na udělení vyznamenání II. stupně panu Jiřímu Outulnému. 

Usnesení: MR rozhodla neudělit vyznamenání II. stupně panu Jiřímu Outulnému 

z důvodu nesplnění povinností dle směrnice ČMMJ. 1 pro, 1 proti, ostatní se zdrželi. 
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Usnesení: MR rozhodla o udělení věrnostní medaile ČMMJ panu Jiřímu Outulnému 

za dlouholetou činnost. Všichni pro. 

3. Návrh na udělení vyznamenání II. stupně panu Rostislavu Skoumalovi. 

Usnesení: MR souhlasí s udělením vyznamenání II. stupně panu Rostislavu 

Skoumalovi. Všichni pro. 

4. Návrh na udělení vyznamenání III. stupně panu Zdeňku Skoumalovi. 

Usnesení: MR souhlasí s udělením vyznamenání III. stupně panu Zdeňku 

Skoumalovi. Všichni pro. 

 

Návrhy na vyznamenání I. stupně a čestná členství se zasílají OMS do konce února na ČMMJ 

Praha. Ke každému návrhu je třeba přiložit dostatečné zdůvodnění dle směrnice. Návrhy 

budou předány do MR ČMMJ Praha, tyto vyznamenání se opět budou předávat na Národních 

mysliveckých slavnostech. Směrnice a potřebné dokumenty najdete na: 

https://www.cmmj.cz/vyznamenani/ 

 

d. Celostátní přebor ČMMJ na loveckém kole 

Předběžně byl potvrzen termín pro celostátní přebor ČMMJ na loveckém kole, ten se bude 

konat 20. května 2023 na střelnici Bažantnice, trénink 19. května 2023. Ještě bude zasláno 

oficiální pověření od ČMMJ. 

e. Inventarizace majetku OMS 

MR pověřuje ekonomickou komisi k inventarizaci majetku OMS v termínu do 31.1.2023. 

f. Fotky z činnosti OMS 

Místopředseda požádal předsedy komisí o poskytnutí 50 – 100 fotografií z činnosti komisí pro 

prezentaci o mysliveckém víkendu v rámci oslav 100 let ČMMJ, nejlépe do konce února. 

g. Aktualizace členů komisí 

MR pověřuje předsedy komisí o aktualizaci seznamu členů komisí do příštího jednání MR. 

h. Informace ČMMJ k výročnímu odznaku 100 let 

Výročních odznaků 100 let ČMMJ (viz článek Myslivost 1/2023, str. 58) obdrží každý člen 

ČMMJ (nikoliv jen předplatitelé časopisu Myslivost), který bude mít k 28. 2. 2023 v členské 

evidenci SW Diana zavedenu platnou poštovní adresu a email. 

Informace bude předána zástupcům uživatelů honiteb s prosbou o rozšíření mezi členy. 

i. Vyúčtování energií 

Bylo zpracováno vyúčtování energií s nájemcem OMS, po kontrole bude předloženo nájemci 

k uhrazení nedoplatku. Pro příští období nutné zvýšení hrazených záloh na energie. 

j. Partnerství s MAS Oslavka 

Místopředseda navrhnul uzavřít partnerství s MAS Oslavka, z které by bylo možné čerpat 

dotace na vybavení pro environmentální činnost (práci s mládeží, kroužky, přednášky a další 

činnosti).  

Usnesení: MR souhlasí s uzavřením partnerství s MAS Oslavka. Všichni pro. 

 

 

https://www.cmmj.cz/vyznamenani/
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k.  Úprava ekonomické směrnice 

Návrh na úpravu ekonomické směrnice ve smyslu zaměnit cestovné za příspěvky na dopravu. 

Usnesení: MR pověřuje EK úpravou ekonomické směrnice. Všichni pro. 

l. Využívání unimo buňky (klubovna KK) nájemcem střelnice 

MR rozhodla o odebrání klíče p. Nevrtalovi od unimo buňky (klubovny KK), která není 

předmětem pronájmu. V případě, že by chtěl dále využívat, zajistí na své náklady osazení 

podružným elektroměrem. 

Usnesení: MR rozhodla o odebrání tohoto klíče, v případně ponechání uhradí nájemce 

střelnice osazení podružným elektroměrem. Všichni pro. 

 

6. Ukončení 

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

 

 

Předsedající: Ing. František Kazda 

 

 

Zapsal: Ing. Aleš Dočekal 

 

 

Ověřil: RNDr. Jiří Maša 


