
Č. j.: 28/18                           V Zábřehu 22.5.2018

Z Á P I S  č í s .  7 / 2 0 1 8

ze schůze výboru MO ČRS Zábřeh dne 22. května 2018

Přítomni: Mgr. Jan Drapáč, Jan Indra, Daniel Hroch, Jaroslav Hampl, Karel Strouhal, Martin Stibal, Jiří 
Mach.

Omluveni:  Jiří Daněk
Přísedící: Jan Holeňa
D.K. : Milan Kochwasser

Program:  1. Projednání a rozdělení korespondence 
                 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení

3. Projednání organizačních záležitosti, diskusní připomínky
4. Závěry a úkoly

1. Projednání a rozdělení korespondence

Jiří Zahradníček – faktura – kapr násada - p.Daněk, výbor na vědomí.
ČRS,z.s., MO Loštice – faktura – ostroretka plůdek - p.Daněk, výbor na vědomí.
MÚ Zábřeh – usnesení zastavení řízení o odstranění stavby – rodinný dům s ateliérem Pavel Hrdina - 
výbor na vědomí.
KÚ Olomouckého kraje – Rozhodnutí - povolení – výjimka ze zákazu používat k lovu ryb el. proudu – 
p.Hampl, výbor na vědomí.
Webnode AG – faktura – internetové služby 2018 – 2023 - p.Daněk, výbor na vědomí.
THINline s.r.o. - faktura – registrace a poplatek za doménu 2018 - p.Daněk, výbor na vědomí.
ČRS,z.s., VÚS Ostrava – záznam z aktivu předsedů MO - výbor na vědomí.
- manuál ke směrnici GDPR - výbor na vědomí.
- zápis č.4/2018 ze zasedání výboru - výbor na vědomí.
- vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení na akci „Lesní cesta Černý důl“-výbor na vědomí.
- zpráva o činnosti za rok 2017 - výbor na vědomí.
ČRS,z.s., Praha – registrační list - výbor na vědomí.
Finanční úřad pro Ol.kraj – složenka – daň z nemovitých věcí - p.Daněk, výbor na vědomí.
Radovan Špička – faktura – razítka - p.Daněk, výbor na vědomí.
ČRS, z.s., MO Loštice – faktura – štika rychlená - p.Daněk, výbor na vědomí.
Generali,a.s. - vyúčtování zákonného pojištění automobilu - p.Daněk, výbor na vědomí.
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3. Kontrola plnění úkolů a usnesení  

Zajistit cenové nabídky na rozšíření klubovny – probíhá, úkol plněn, p.Stibal
Zajistit opravu záznamu v LV – vodní plocha areálu v Hedvě – p. Hroch – probíhá.
Navázat na jednání bývalého předsedy s panem Janebou ve věci odkoupení části pozemků sousedících s 
areálem klubovny v Hedvě – Mgr. Drapáč, p.Indra – probíhá.
Zorganizovat jarní školení nových členů – p.Hampl – splněno.
Doladit a spustit nové webové stránky na systému webnode – p.Hroch – úkol splněn.
Prověřit všechny stávající smlouvy naší organizace – Mgr.Drapáč, p.Hroch, p.Hampl, p.Indra – probíhá.
Zpracovat žádost o dotaci na opravu přítoku a odtoku pískoviště Lupěnné – p.Stibal – probíhá.
Řešit rekonstrukci chovných nádrží v areálu Hedva – p.Stibal, p.Hampl – probíhá.
Navrhnout společenskou akci pro členy naší organizace – rybářský den, závody a pod. - Mgr.Drapáč - 
probíhá.  
                                                                                              
4. Projednání organizačních záležitostí, diskusní připomínky

Skauti Zábřeh – oznámení o konání skautského dne 1.6.2018 a žádost o souhlas s přejezdem rybníka 
Oborník v době od 23.00 do 24.00 hodin.
p.Hlavinka – žádost o možnost využívat rybářské boudy na Oborníku pro činnost rybářského kroužku 
DDM. Bylo také prodiskutována možnost využívat Rybářský dům Hedva pro zájemce o vedení rybářského
kroužku pod MO ČRS Zábřeh. 
- žádost o rozšíření webových stránek o kontakty na vedoucí rybářských kroužků.
p.Stibal – na web umístit směrnici GDPR a formulář pro poskytnutí souhlasu s nakládáním s osobními 
údaji našich členů + formulář pro vyjádření nesouhlasu s nakládáním s osobními údaji.
p.Kochwasser – poreferoval o uskutečněném závodu O pohár hejtmana ol. Kraje v LRU plavaná. Tento 
závod kladně ohodnotil přímo na místě konání i vedoucí odboru LRU ÚS Ostrava.
- podal upřesňující informace k pomínkám pro čerpání dotace z olympijského výboru (je třeba 
zorganizování minimálně 4 závodů a mladé rybáře a rybářky musejí zaregistrovat rodiče).
Mgr.Drapáč – informoval o návrhu smlouvy o provozování nového revíru v Tatenici (bývalé koupaliště).
Podklady pro zaregistrování byly postoupeny VÚS Ostrava, tak aby bylo možno revír využívat co nejdříve.
Výhledově přibližně od srpna 2018.
- v rámci odkupu sousedního pozemku a změně příjezdové cesty do Rybářského areálu v Hedvě 
informoval o schůzce všech zainteresovaných stran s panem Janebou naplánované na 4.6.2018.
p.Indra – předal fakturu za služby firmy EKO servis.
- informoval o částkách účtovaných za jednu brigádnickou hodinu a o stanoveném počtu brigádnických 
hodin v ostatních organizacích ÚS Ostrava jako doplňující info ke změně sazby schválené na letošní 
členské schůzi MO ČRS Zábřeh. Dle údajů z ostatních organizací se v hodnotě za proplacenou 
brigádnickou hodinu a v hodnotě za brigádnickou povinnost pohybujeme na nejnižší hranici.
- přednesl přihlášku nového člena Ladislava Knápka a nechal hlasovat o jeho přijetí za člena MO Zábřeh. 
Výbor přijetí jednohlasně schválil.
- upozornil na neaktualizované údaje v celosvazovém soupisu revírů a na stránkách Rady ČRS Praha, kde
jsou ještě kontakty starší 5 roků.
p.Mach – oznámil ukončení členství ve výboru MO ČRS Zábřeh z důvodu časové zaneprázdněnosti a 
předal jednateli klíč od klubovny.
p.Hampl – informoval o jarním kole LRU Muška konaném na Svratce 9-10, ze kterého si naše družstvo 
přivezlo pohár za druhé místo.
- jarní školení 28.4.2018 úspěšně absolvovala čtveřice nových členů.
- informoval o hájení revíru pískovna Leština po vysazení kaprů a konání závodu LRU plavaná.
- informoval o proběhlém vysazování a výlovech. 5.5.2018 bylo vysazeno 1500ks rychlené štiky z MO 
Loštice dle osazovacího plánu do revírů Morava 21, Sázava Mor.1,1A,1B,2, Březná 1A. Z vlastního 
odchovu bylo vysazeno 8. a 12.5.2018 150kg pstruha duhového dle osazovacího plánu do revírů Sázava 
Mor. 1,2,2P a Morava21. Z Litomyšle bylo dovezeno 400kg kapra a vysazeno do Leštiny na Morava 21A, 
21 a Sázavu Mor. 1. Bylo dále sloveno a dáno do krajské distribuce 200kg pstruha duhového z vlastního 
chovu a to Místní organizaci Šumperk pro zarybnění jejich pstruhových revírů.
- do Hněvkova bylo navezeno 3000kg obilí pro účely krmení na rybníku Balaton.
- nutno nechat opravit požární hadice využívané k dopravě čerstvé vody při výlovech, protože z nich 
neznámý pachatel odřezal hliníkové koncovky.
p.Hroch – upozornění jednoho z našich členů na neaktuální informace na některých rybářských 
stránkách cizích subjektů, konkrétně u revíru Morava 21A stále uvedena omezená docházka, což již není 
pravda.
p.Holeňa – informoval o brigádě na chatě Nemilka plánované na 26.5.2018.
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4. Závěry a úkoly

- výbor souhlasí s přijetím nového člena Ladislava Knápka.
- vyjmout ze soupisu ryb.revírů podrevír Hrabová – p.Hampl.
- nechat vyhotovit znalecký posudek prodejní ceny rybářské garáže u loděnice pro účely plánovaného 
prodeje – p.Indra.
- nechat opravit v celosvazovém soupisu revírů kontaktní údaje o naší organizaci – p.Hroch.
- opravit poškozené požární hadice pro lovení – p.Hampl.
- upozornit správce rybářských webů na neaktuální údaje o naší organizaci a požádat o jejich opravu 
nebo odstranění – p.Hroch.

                                  

            Termín příští výborové schůze je 27. června 2018 v 18.00 hodin na klubovně v 
Hedvě.

Zapsal: Daniel Hroch
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