
Č. j.:   10/19                           V Zábřehu 26.3.2019

Z Á P I S  č í s .  3 / 2 0 1 9

ze schůze výboru MO ČRS Zábřeh dne 26. března 2019

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

27/19 – 27.2. - Václav Šíma – faktura – čištění notebooku – p. Daněk, výbor na vědomí.
28/19 – 27.2. - Radek Langer – faktura – oprava kanalizace Chata Nemilka – p. Daněk, výbor na 
vědomí.
29/19 – 4.3. - ČRS,z.s., VÚS Ostrava – Sumarizace územních povolenek za r.2018 – výbor na vědomí.
30/19 – 5.3. - Jiří Nevrkla, UNO Janeba – návrh hranice pozemku k prodeji – výbor na vědomí.
31/19 – 7.3. - MÚ Zábřeh – Sdělení výsledku ohledání skutečného stavu pozemku na p.č. 2912/6 k.ú. 
Zábřeh – výbor na vědomí.
32/19 – 11.3. - MÚ Zábřeh – Výpis usnesení ze 7. jednání rady města Zábřeh – výbor na vědomí.
33/19 – 12.3. - MÚ Zábřeh – Žádost o změnu nájemní smlouvy – MS LRU muška veteránů – výbor na 
vědomí.
34/19 – Petr Šebesta – Žádost odpuštění Dolní Bušínovské přehrady za účelem pravidelného čištění – 
p.Hampl, výbor na vědomí.
35/19 – 15.3. - ČRS,z.s., VÚS Ostrava – Zpravodaj březen 2019 – web,výbor na vědomí.
36/19 – 22.3. - MÚ Zábřeh – Uvědomění o poradě mysliveckých hospodářů – výbor na vědomí.
37/19 – 25.3. - Jiří Nevrkla, UNO Janeba – konečný návrh hranice pozemku k prodeji – výbor na 
vědomí.

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. 
Instalace zabezpečovacího zařízení pro areál Rybářského domu v Hedvě – p.Stibal – probíhá.
Zajistit školení členů lovné čety el.agregátu – p.Indra , p.Hampl – probíhá.
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Zajistit revizi el. agregátů – p.Hampl, p.Indra – probíhá.
Zajistit STK vozu Ford – p.Strouhal – splněno.
Vytvořit podklady pro územní konferenci – Mgr.Drapáč, výbor – probíhá.

3. Projednání organizačních záležitostí, diskusní připomínky

p.Indra – v úvodu diskuse zhodnotil průběh rybářského plesu. Z první akce tohoto typu vzešly první 
zkušenosti. Ukázaly se tak i některé menší nedostatky na které se již budeme moci lépe připravit v 
případě dalšího ročníku. Vyzdvihl velmi úspěšnou a hosty vysoce hodnocenou kuchyni pana Stibala. 
Mimochodem dle vyjádření některých hostů byla tato kuchyně důvodem, proč se již těší na další ročník.
Jještě jednou také vyjádřil poděkování všem sponzorům tohoto plesu.
- informoval o proběhlém školení nových členů, kterého se zúčastnilo 15 dospělých a 2 děti.
- informoval o doizolování průsaku kolem výpusti na novém revíru v Tatenici. 
p.Hampl – informoval o plánovaném osazení rybníka Balaton násadou kapra.
- zmínil právě probíhající upouštění Dolní Bušínovské přehrady pro účel čištění před letní koupací 
sezónou.
- revize el.agregátů proběhne 3.4.2019.
- školení členů lovné čety el.agregátu proběhne 18.5.2019 v Příboře.
p. Strouhal – STK na vůz Ford proběhla v pořádku.
p.Stibal – informoval o podané žádosti na skácení topolu na hrázi mezi řekou a pískovnou Lupěné, jenž 
byl označen za potenciálně nebezpečný pro možnost vyvrácení a protržení hráze pískovny. Dle ohledání 
zástupci MÚ Zábřeh vyvrácení prozatím nehrozí a případné kácení tak je nutno oddálit na nevegetační 
období.
- informoval o probíhající instalaci zabezpečovacího zařízení v areálu Hedva.
- navrhl výboru projednat a odhlasovat navýšení proplácení pracovních hodin v rámci dohod o 
provedené práci pro brigádníky s vyčerpanou zálohou 6 hodin z původních 80,- kč/hod na 180,- kč/hod.
Výbor hlasoval 1 pro 5 proti. Návrh neprošel. 
p. Daněk – reagoval na návrh pana Stibala a navrhl navýšení o menší částku. Po projednání se výbor 
shodl a jednohlasně odhlasoval navýšení proplácené hodiny v dohodách o provedené práci z původních 
80,- na 140,- kč/hod. Pro bylo všech 6 přítomných členů výboru.
p.Holeňa – informoval o proběhlé schůzi rybářské stráže.
- požádal o zakoupení vysavače a čistících prostředků pro úklidy na chatě Nemilka (cena cca 1500,- kč).
Výbor zakoupení vysavače schválil.
- informoval o vykázání z Oborníku občana maďarské národnosti manipulující s primitivní pytlačkou.
- představil výboru plán brigád potřebných pro údržbu chaty Nemilka v roce 2019 (Prořezávka větví, 
oprava okenic, natření parapetů a j.

4. Závěry a úkoly

- Výbor schvaluje proplácení dohod o provedené práci částkou 140,- kč za 1 hodinu.
- Zveřejnit rozdělení brigádnických hodin za rok 2018 dle jednotlivých činností ( usn. VČS 2019) – 
p.Stibal.
- Zakoupit vysavač a čistící prostředky na chatu nemilka v hodnotě cca 1500,- kč – p. Holeňa.

Termín příští výborové schůze je úterý 23. dubna 2019 v 18.00 hodin na klubovně v Hedvě.

Zapsal: Daniel Hroch.
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