
Č. j.: 39/18                           V Zábřehu 28.8.2018

Z Á P I S  č í s .  9 / 2 0 1 8

ze schůze výboru MO ČRS Zábřeh dne 28. srpna 2018

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

64/18 – DK MO Zábřeh – rozhodnutí o přestupku Kamila Hrdloviče – p.Hroch, výbor na vědomí.
65/18 – Město Zábřeh, starosta Ph.D.František John – pozvánka na schůzku k problematice splachů – p. 
Indra, p. Hampl, výbor na vědomí.
66/18 – Česká inspekce životního prostředí Olomouc – sdělení o prošetření  odběrů vod do MVE na 
Březné – výbor na vědomí.
67/18 – Obec Rovensko – žádost o stanovisko k plánované výstavbě cyklostezky Zábřeh – Rovensko – 
výbor na vědomí.
68/18 - ČRS,z.s., VÚS Ostrava – faktura za násadu kapra – p. Daněk, výbor na vědomí.
69/18 - ČRS,z.s., VÚS Ostrava – rozhodnutí Ministerstva životního prostředí k odvolání proti rozhodnutí 
KÚ Olomouckého kraje č.j. KUOK 9849/2010 - výbor na vědomí.
70/18 – MÚ Zábřeh – zápis z jednání Splachy z polí Bukovice – výbor na vědomí.
71/18 - ČRS,z.s., VÚS Ostrava – zápis č.8 ze zasedání výboru - výbor na vědomí.
72/18 - ČRS,z.s., VÚS Ostrava – vyjádření k projektové dokumentaci „Cyklostezka Zábřeh - Rovensko“ - 
výbor na vědomí.
73/18 – Hájek – Kozlanský – oznámení o plánovaném snížení hladiny v nadjezí MVE Hoštejn – p.Hampl, 
výbor na vědomí.
74/18 – Messer Technogass – faktura za pronájem tlakové lahve – p. Daněk, výbor na vědomí.
75/18 - ČRS,z.s., VÚS Ostrava – oznámení termínu převzetí udržovacích prací na korytě v.t. Slavoňov 
Lukavice - výbor na vědomí.
76/18 – Zeas Březná a.s. - výzva k ukončení přejezdů přes jejich pozemky k revíru Březná 1A – výbor na
vědomí.
77/18 – ŠPVS Šumperk – faktura za proplach přítoku Lupěné – p.Daněk, výbor na vědomí.
78/18 – Státní zemědělský intervenční fond – odpověď na podání podnětu k prošetření splachů z polí v 
k.u. Bukovice – výbor na vědomí.
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79/18 - ČRS,z.s., VÚS Ostrava – zpravodaj srpen 2018/1 – web,výbor na vědomí.
80/18 - ČRS,z.s., VÚS Ostrava – vyjádření k zápisu z jednání ohledně splachů z polí Bukovice - výbor na 
vědomí.
81/18 - ČRS,z.s., VÚS Ostrava – Žádost o finanční náhradu od firmy ZEAS,a.s. za škody způsobené 
splachy z polí v Bukovicích - výbor na vědomí.
82/18 - ČRS,z.s., VÚS Ostrava –  zpravodaj srpen 2018/2 – web, výbor na vědomí.

3. Kontrola plnění úkolů a usnesení  

Zajistit cenové nabídky na rozšíření klubovny – probíhá v souvislosti s rozšířením plochy pozemku areálu,
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.
Prověřit všechny stávající smlouvy naší organizace – Mgr.Drapáč, p.Hroch, p.Hampl, p.Indra – 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 - 
splněno. 
- vyjmout ze soupisu ryb.revírů podrevír Hrabová – p.Hampl – splněno.
- nechat opravit v celosvazovém soupisu revírů kontaktní údaje o naší organizaci – p.Hroch – probíhá.

                                                                                              
4. Projednání organizačních záležitostí, diskusní připomínky

p.Indra – informoval o plánovaném závodu v lovu ryb pro naše členy – Závod seniorů nad 65 roků 
15.9.2018. K posezení s občerstvením jsou zváni všichni členové s rodinami. Více na webu.
- zmínil záměr pozvat po závodě k posezení vedoucí rybářských kroužků mládeže a členy rybářské stráže,
aby bylo možno probrat různé požadavkya problematiku naší společné činnosti.
- předal info z proběhlé schůze u starosty města ohledně splachů z polí v lokalitě Bukovice.
- informoval o jednání se starostou o záměru napájení náhonu přímo z otoka Nemilka.
- reagoval na výzvu společnosti ZEAS k ukončení přejezdů přes jejich pozemky k revíru Březná 1A. K 
přejezdům pro zarybňování a údržbu této nádrže používáme výhradně pozemek soukromého majitele, se
kterým máme smluvené povolení.
- informoval, že novým správcem revíru Březná 1A, který bude mít za úkol sečení, vedení provozního 
deníku a j., se stal pan Josef Kylar.
- informoval, že VÚS Ostrava odsouhlasila 100% výši dotace na rekonstrukci přítoku a odtoku pískoviště 
Lupěné.
- informoval, že již došlo k podpisu smlouvy se starostou Tatenice na užívání nového revíru bývalého 
koupaliště Tatenice. Tento revír je momentálně bez vody, jelikož k jeho slovení došlo v květnu tohoto 
roku a letní sucho nedovolilo plné dopuštění. Tento stav alespoň dovolí odbagrování usazenin v 
odkalovací části, které starosta Tatenice zajistil na 29.8.2018.
- informoval o úhynu části rybí obsádky v důsledku deficitu kyslíku na chovné nádrži Balaton dne 
26.8.2018. Při ranní kontrole 26.8. v 5.00 hodin byl zjištěn minimální přítok a abnormálně nízký stav 
kyslíku (0,58mg). U přítoku byl zjištěn úhyn rybí obsádky. Okamžitě byla zahájena opatření k záchraně 
rybí obsádky. Pomocí aerátoru a čerpání vody ze sázavy bylo provedeno provzdušňování vody. 
- informoval o pokračujícím jednání s panem Janebou a zkušebním provozu nové příjezdové komunikace 
do rybářského areálu v Hedvě.
p.Hampl – oznámil, že byl přistižen pytlák na chovné nádrži Na Jahodné. Předán kárným orgánům.
- informoval o úhynu cca 30ks pstruha duhového na chovných nádržích v Hedvě rovněž v důsledku velmi
vysokých teplot a nízké nasycenosti vody kyslíkem.
- informoval o plánovaném harmonogramu podzimních výlovů (Balaton 20.10., Oborník 27.10., Na 
Jahodné 3.11.).
- nadhodil možnost podílet se na prestižní organizaci Mistrovství světa veteránů v lovu ryb na umělou 
mušku poskytnutím jednoho nebo dvou našich revírů. Pro lokalitu Dolní Bozéňovská přehrada je třeba 
dále projednat souhlas se starostou města.



p.Stibal – požádal o schválení nákupu křovinořezu, motorové pily a ručního nářadí pro vysíkání kolem 
revírů. 
- informoval o proběhlé brigádě sečení na Lupěném. Nezájem členů podílet se na brigádách potvrdila i 
tato akce, kdy po rozeslání cca 200 SMS pozvánek se přihlásil jediný.
- na říjen je plánována brigáda na prořez náletových křovin.
p.Hroch – navrhuje do chaty na Nemilce zakoupit pro přitápění v chladnějším období elektrické olejové 
radiátory. Výbor zvážil možnosti vytápění v tomto objektu a tyto radiátory schválil jako nejvhodnější a 
nejbezpečnější způsob.
p.Kochwasser – informoval o proběhlém kárném řízení s jedním z našich členů.
- informoval o účasti člena dozorčí komise u provzdušňování Balatonu, sběru a odvozu uhynulých ryb.
Celkem v tento kritický den uhynulo a bylo odvezeno do kafilerie 240kg ryb. Druhově - kapr, štika, 
hrouzek, ostroretka, okoun.

4. Závěry a úkoly

Pozvat členy na rybářské závody 15.9.2018 – p.Stibal, p.Hroch.
Pozvat vedoucí kroužků k posezení po závodě – p.Kochwasser.
Pozvat rybářskou stráž a zástupce obcí k posezení po závodě – p.Indra.
Odpovědět společnosti ZEAS,a.s. na jejich výzvu k ukončení přejezdů přes pozemky k Březná 1A – 
p.Mgr. Drapáč, p. Indra.
Výbor schvaluje nákup křovinořezu, motorové pily a ručního nářadí – p.Indra, p.Strouhal.
Výbor schvaluje nákup dvou ks olejových radiátorů do chaty Nemilka – p. Hroch.

                                  

            Termín příští výborové schůze je úterý 25. září 2018 v 18.00 hodin na klubovně v 
Hedvě.

Zapsal: Daniel Hroch
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