
Č. j.:   8/19                           V Zábřehu 26.2.2019

Z Á P I S  č í s .  2 / 2 0 1 9

ze schůze výboru MO ČRS Zábřeh dne 26. února 2019

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

9/19 – 31.1. - MÚ Zábřeh – pozvánka k jednání – MS LRU Muška, Bušínov. – p.Hampl, p.Indra, výbor na
vědomí.
10/19 – 31.1. - ČRS,z.s., VÚS Ostrava – zápis 1/19 ze schůze výboru ÚS ČRS Ostrava + přílohy – výbor 
na vědomí.
11/19 – 31.1. - KÚ Pardubického kraje, Ing. Jan Fuka – info o zahájení řízení povolení výkonu 
rybářského práva na novém revíru Tatenice 1A – č.471225 – výbor na vědomí.
12/19 – 30.1. -  ČRS,z.s., VÚS Ostrava, p.Gebauer – vyjádření a.s. Zeas k žádosti o finanční náhradu za 
splachy na tekoucích revírech MO Zábřeh – výbor na vědomí.
13/19 – 30.1. -  ČRS,z.s., VÚS Ostrava, p.Gebauer – podklady k MVE Jedlí včetně stanoviska ČRS – 
výbor na vědomí.
14/19 – 30.1. -  MÚ Zábřeh, p. Barbora Balcárková – žádost o doplnění vyúčtování dotace - 
p.Stibal, výbor na vědomí.
15/19 – 1.2. - ČRS,z.s., VÚS Ostrava – příloha k sumarizaci – p. Indra, výbor na vědomí.
16/19 – 4.2. - UNOFLOCK, p. Nevrkla – pozvánka k jednání – p.Indra, výbor na vědomí.
17/19 – 5.2. - ČRS MO Králíky – rozhodnutí kárného řízení – výbor na vědomí.
18/19 – 12.2. - Kino Retro, p. Věra Smrčková – kalkulace pronájmu kina pro VČS – výbor na vědomí.
19/19 – 14.2. - ČRS,z.s., VÚS Ostrava – Zápis z aktivu předsedů – výbor na vědomí.
20/19 – 14.2. - ČRS,z.s., VÚS Ostrava – Pozvánka na aktiv vedoucích mládeže – p.Kochwasser, výbor na
vědomí.
21/19 – 15.2. - KÚ Olomouckého kraje – rozhodnutí o zrušení rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Zábřeh 
č.j.2015/656/SV-MUZB-54 – lávka pro pěší Postřelmov – výbor na vědomí.
22/19 – 15.2. - ČRS,z.s., VÚS Ostrava – Zpravodaj – únor 2019 – web, výbor na vědomí.
23/19 – 18.2. - ČRS,z.s., VÚS Ostrava – rozhodnutí a stanovisko MVE Jedlí, Březná ř.km 8,800 – výbor 
na vědomí.
24/19 – 21.2. - Zábřežská kulturní, s.r.o. - podnájemní smlouva za pronájem Kina Retro na VČS2019 – 
výbor na vědomí.
25/19 – 22.2. - ČRS,z.s., VÚS Ostrava – odpověď na žádost o pronájem revíru Oborník pro konání 
Carpmaratonu – výbor na vědomí.
26/19 – 26.2. - ČRS,z.s., VÚS Ostrava – Zápis VÚS 2/19 – výbor na vědomí.
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2. 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.
Odkup 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. 
Zajistit na katastrálním úřadu opravu údajů pozemku garáže u loděnice – p.Mgr Drapáč – splněno.
Opravit provozní řád a ceník chaty Nemilka pro nadcházející sezónu 2019 – p.Holeňa, p.Hroch – splněno.
Instalace zabezpečovacího zařízení pro areál Rybářského domu v Hedvě – p.Stibal – probíhá.
Objednat pronájem Kina Retro pro konání VČS – p.Hroch - splněno.
Nachystat výroční zprávy pro VČS – výbor – probíhá.
Připravit plán VČS a tisk prezenční listiny – p.Hroch – splněno.
Zajistit organizaci rybářského plesu – Mgr.Drapáč – probíhá.

3. Projednání organizačních záležitostí, diskusní připomínky

p.Mgr.Drapáč – informoval o proběhlém aktivu předsedů místních organizací, kde výrazným tématem 
bylo navržení řešení navyšování fondu prostředků pro nákup ryb.revírů, ucházení se o revíry u nichž je 
možno odkoupení, nebo alespoň pronájem. Byly navrženy varianty navýšení ceny povolenky o 200,- kč, 
nebo např. vydání mimořádné členské známky. Oznámil termín územní konference stanovený na 
25.5.2019.
- nechal hlasovat výbor o schválení jedné z variant odkoupení části pozemku pana Janeby pro rozšíření 
areálu v Hedvě pro snadnější vjezd a vybudování garáže místo garáže u loděnice.
- nechal hlasovat o odkoupení podílu na nové příjezdové cestě do areálu Ryb.domu v Hedvě.
Obojí jednohlasně schváleno.
p.Indra – vyslovil pochvalu členům rybářské stráže naší organizace za aktivní činnost při které vykonali 
v minulém roce celkem cca 400 kontrolních obchůzek, což je i několikanásobně více než v jiných 
organizacích.
- nechal hlasovat o přijetí nových členů (Miroslav Šín, Ladislav Mičo, Jan Macek) kteří si požádali o 
převod členství do naší organizace. Výbor přijetí všech tří žadatelů schválil.
- informoval o doručeném usnesení ke vzniku nového revíru v Tatenici.
- informoval o stanoveném termínu pro vydávání povolenek s vedoucími rybářských kroužků pro naše 
mladé rybáře a rybářky na 30.3.2019.
- připoměl nutnost zajistit přeškolení členů lovné čety el.agregátu, nechat udělat revizi el.agregátů a 
provedení technické kontroly našeho vozu Ford.
- navrhl sepsat vedoucím rybářských kroužků aktivně soutěžící mladé rybáře pro ocenění na VČS.
- navrhuje úpravy postihu pro členy, kteří si nesplní základní členské povinnosti jako vrácení sumáře, 
jeho správné a úplné vyplnění a dodržení termínu platby členského příspěvku – ke schválení na VČS. 
- přednesl návrh rozpočtu ekonoma na rok 2019 a nechal výbor hlasovat o jeho schválení. Rozpočet byl 
výborem jednohlasně schválen.
p.Hampl – informoval o schůzce na MÚ Zábřeh ohledně uspořádání Mistrovství světa veteránů v LRU 
muška. MěÚ Zábřeh s uspořádáním závodu na nádrži Dolní Bušínov souhlasí.
- připoměl nachystat návrh na úpravu částky za neodpracované brigádnické hodiny ke schválení na VČS.

Závěr schůze byl věnován plánovanému Rybářskému plesu. Byly upřesněny záležitosti kolem tomboly a 
jídelního lístku a další upřesňující organizační záležitosti. 

4. Závěry a úkoly

Výbor schvaluje přijetí nového člena Miroslava Šína.
Výbor schvaluje přijetí nového člena Ladislava Mičo.
Výbor schvaluje přijetí nového člena Jana Macka.



Výbor schvaluje odkoupení části pozemku sousedícího s areálem Ryb.domu v Hedvě.
Výbor schvaluje odkoupení 25% podílu na nové příjezdové cestě do areálu Ryb.domu v Hedvě.
Výbor schvaluje návrh rozpočtu MO ČRS,z.s. Zábřeh pro rok 2019.
Výbor schvaluje ocenění 5 aktivních mladých rybářů poukázkou na nákup rybářského vybavení v 
hodnotě 500,- kč.
- nachystat výroční zprávy pro VČS – výbor.
- zajistit školení členů lovné čety el.agregátu – p.Indra , p.Hampl.
- zajistit revizi el. agregátů – p.Hampl, p.Indra.
- zajistit STK vozu Ford – p.Strouhal.
- navrhnout 5 nejaktivnějších mladých rybářů pro ocenění na VČS – p.Kochwasser.
- navrhnout způsob postihu pro členy, kteří nesplní členské povinnosti – p.Indra.
- navrhnout úpravu výše poplatku za neodpracované brigádnické hodiny – p.Hampl.
- vytvořit podklady pro územní konferenci – Mgr.Drapáč, výbor.
–
Termín příští výborové schůze je pátek 15. března 2019 v 18.00 hodin na klubovně v Hedvě.

Zapsal: Daniel Hroch.
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