
Č. j.:   12/19                           V Zábřehu 30.4.2019

Z Á P I S  č í s .  4 / 2 0 1 9

ze schůze výboru MO ČRS Zábřeh dne 30. dubna 2019

Přítomni: Mgr.Jan Drapáč, Jan Indra, Martin Stibal, Jaroslav Hampl, Jiří Daněk, Karel Strouhal.
Omluveni: Daniel Hroch
Přísedící: Jan Holeňa.
D.K. : Milan Kochwasser.
Host: Pavel Habich.

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

2. Kontrola plnění úkolů a usnesení

Zajistit cenové nabídky na rozšíření klubovny – probíhá v souvislosti s rozšířením plochy pozemku areálu,
úkol plněn, p.Stibal.
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 – splněno.
Zajistit revizi el. agregátů – p.Hampl, p.Indra – splněno.
Vytvořit podklady pro územní konferenci – Mgr.Drapáč, výbor – probíhá.
Zakoupit vysavač a čistící prostředky na chatu nemilka v hodnotě cca 1500,- kč – p. Holeňa. - splněno.
Zveřejnit rozdělení brigádnických hodin za rok 2018 dle jednotlivých činností ( usn. VČS 2019) – p.Stibal 
– probíhá.
Řešit preventivní kácení a zpevnění hráze mezi řekou a pískovnou Lupěné – p.Stibal - žádost podána, 
probíhá.
Informovat o funkčnosti nové kanalizace v Nemili v návaznosti na pokračující znečištění potoka z 
Vápeníků. - p. Indra, p.Stibal – probíhá. 
Požádat OŽP o info řešení černých výpustí odpadních vod do Mlýnského náhonu a potoku ve Vápeníkách
- p. Indra, p.Stibal – probíhá.
Požádat o povolení cca 3 nonstop odlovů sumců na Nemilce v letním období – p.Hampl – probíhá.
Dohlédnout na dodržování minimálních průtoků na jezu elektrárny v Krasíkově – p.Indra, p.Hampl, na 
vědomí.
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3. Projednání organizačních záležitostí, diskusní připomínky

p.Mgr.Drapáč – info o zaměření nového pozemku a příjezdové cesty.
p.Habich – podal svoji stížnost na zápis z členské schůze na projednávaný bod ohledně poplatků za 
brigády.
p.Indra – reagoval na email.podnět od p.Veselého ohledně dodržování a kontroly nepovoleného 
bivakování na Oborníku 471122 a navrhl výboru dát do dodatku 2020 k revíru 471122 zákaz bivakování 
a zákaz pobytu na revíru mimo stanovenou denní dobu lovu. Výbor návrh schválil.
p.Hampl – info o bio průzkumu na Zejfském potoce za účelem revitalizace potoka.
Info o vysazování: 
PO 120kg Březná 1,2, 
Candát 2letý -Tatenice, Nemilka, Lupěné, Oborník
PD - z Domašova – Březná 2P 1,2
Š1-Loštice – Tatenice, Oborník, Lupěné
Š rychlená- Oborník, Leština, Postřelmov, Lupěné
Info ke školení obsluh el. agregátů – zajištěno, podány přihlášky.
p.Stibal – informoval o podáné žádosti na odbor ŽP na kácení v Lupěném – povoleno, a podnět na OŽP 
ohledně černých výpustí odpadní vody do potoka ve Vápeníkách a do Mlýnského náhonu - v řešení, info 
o opravě bezénů.
p.Holeňa – připomínka k možnému nepovolenému zdvojení funkce místopředsedy a zástupce 
rybářského hospodáře u pana Indry. Vyjádření výboru: toto není v rozporu s článkem 6. bodu 2 
jednacího řádu.
p.Kochwasser – info o dětských závodech 11.5.2019 v Leštině, cca 1 týden před závodem bude revír 
hájen – bude označeno tabulemi.
výbor MO – reagoval na stížnost na návrh usnesení z členské schůze p.Habicha. Následná kontrola 
ukázala, že bod b) usnesení z VČS konané 16.3.2019 v kině Retro ( … zvýšit proplacení zálohy na 
odpracovanou brigádnickou hodinu na částku 100,-kč za hodinu. Jelikož se nepodařilo odsouhlasit 
navýšení vybírané částky za brigádnickou povinnost, snižuje se počet hodin, které zaplatí zálohově takto:
dospělí (18-60 roků) 6 hodin (6 x 100,- = 600,-), důchodci (60-70 roků) a dorost (15-17 roků) 3hodiny 
(3 x 100,- = 300,- kč). Poplatek 100,-kč na revíry se nemění ... ) není v souladu se stanovami ČRS,z.s., 
jelikož dle bodu č.4 čl.3 odstavce a) stanov ČRS,z.s. návrhy na změnu zápisného a finančních příspěvků 
navrhuje pouze výbor MO, nikoliv členská schůze. Tato je pouze svým hlasováním schvaluje či nikoliv. Z 
důvodu možnosti schválit výborem navrženou změnu výše zálohy na brigádnickou povinnost a počet 
hodin zálohově proplácených již pro rok 2020, bude tento bod po jeho úpravě (k souladu se stanovami) 
projednán na členské schůzi svolané ještě v tomto roce.

4. Závěry a úkoly

- doplnění dodatku ryb.řádu – revír Oborník – zákaz bivakování – p.Hampl.
- doplnění dodatku ryb.řádu o podmínky na revíru Tatenice 1A – p.Hampl.
- nový návrh počtu hodin brigádnické povinnosti členů MO ČRS,z.s. Zábřeh včetně výše zálohy za jednu 
odpracovanou hodinu brigádnické povinnosti – výbor MO.

Termín příští výborové schůze je středa 29. dubna 2019 v 18.00 hodin na klubovně v Hedvě.

Zapsal: Jan Indra.
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