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ze schůze výboru MO ČRS Zábřeh dne 26. června 2019

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

Omluveni: 
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

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. 
Řešit preventivní kácení a zpevnění hráze mezi řekou a pískovnou Lupěné – p.Stibal – probíhá výběrové 
řízení na dodavatele.
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 – splněno.
Doplnění dodatku ryb.řádu – revír Oborník – zákaz bivakování – p.Hampl – splněno.
Doplnění dodatku ryb.řádu o podmínky na revíru Tatenice 1A – p.Hampl – splněno.
Nový návrh počtu hodin brigádnické povinnosti členů MO ČRS,z.s. Zábřeh včetně výše zálohy za jednu 
odpracovanou hodinu brigádnické povinnosti – výbor MO – probíhá. 
Vytvořit na webu podstránku „Brigády“ a umístit do ní vyhlášení brigád pro sezónu 2019 - splněno.
Zprovoznění kamerového systému a vlastního serveru v ryb. domě v Hedvě – p. Stibal – splněno.
Přesun dat našeho webu na vlastní server – p.Hroch, p.Stibal – probíhá.
Rozšířit lovné místo u chaty Nemilka – p.Holeňa – probíhá.
Podávat podněty ke změně stanov – výbor - probíhá.
Zajistit výrobu a umístění tabule se zákazem lovu dravých ryb na revír Tatenice 1A – p.Hroch, p.Hampl –
splněno.
Oprava poškozených střešních tašek na boudě na Oborníku – p.Hlavinka, p.Stibal – probíhá.
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3. Projednání organizačních záležitostí, diskusní připomínky

p.Indra – informoval o ukončení smlouvy na užívání vodního díla Na Jahodné (Horní bozéňovská 
přehrada) ze strany majitele.
p.Hampl – doplnil info k ukončení využívání Horní bozéňovské. Pro objednaný plůdek plánovaný 
původně pro osazení této nádrže byla na poslední chvíli vybrána náhradní lokalita a to chovná nádrž v 
Tatenici.
- info o podané žádosti o povolení nonstop odlovů sumců na Nemilce a hájení dravých ryb na rybníku 
oborník v následujícím roce.
- informoval o přípravách rekonstrukce chovných nádrží v areálu Hedva a o zvolené technologii 
osvědčené již z předešlé částečné rekonstrukce.
- informoval o přelovení části potoka v Červené vodě z důvodu stavebních úprav.
- informoval o provedeném značení zákazu lovu dravých ryb na novém revíru v Tatenici.
- upozornil na potřebu dokoupit krmné obilí.
- informoval o zastavení sečení břehů toku Mor. Sázavy firmou Povodí Moravy traktorem jedoucím 
korytem řeky.
p.Mgr.Drapáč – informoval o aktualizovaných smlouvách na revíry. 
 - vyzval k vyhledávání a prověřování nových možností pronájmů vodních ploch v okolí k možnému 
odchovu násad.
p.Stibal – informoval o třech nabídkách výběrového řízení na kácení topolů na pískovně v Lupěném. 
- info k instalaci a zprovoznění kamerového systému v areálu ryb. domu Hedva. 
- informoval o dvou vyvrácených stromech po bouřce na pískovně v Postřelmově, jejichž úklid zajistí 
správce této pískovny.
- Upřesnil termín sečení pískovny v Lupěném na 27.7. Upozornil na nadále trvající nezájem členů 
účastnit se brigádnické činnosti. Ani po výzvě k účasti na letní brigádnické činnosti se nepřihlásil 
dostatečný počet členů, což opět poukazuje na skutečnost nutnosti narovnání hodnoty proplácené 
brigádnické hodiny. 
výbor MO - Toto je mimochodem již od letošní jarní členské schůze žhavým tématem naší organizace a 
jelikož při návrhu na této schůzi došlo k nesrovnalostem se stanovami a také pro napadení usnesení 
jedním z našich členů, rozhodl se výbor místní organizace na svolání mimořádné členské schůze v 
podzimním období tohoto roku tak, aby případné úpravy v systému proplácení brigádnické činnosti mohli
platit již v roce příštím. Termín a místo konání bude včas upřesněno a pořadem jednání bude pouze 
jeden bod a to hlasování o předložených návrzích na výši brigádnické povinnosti v počtu hodin a 
hodnotě hodiny spadající do této brigádnické povinnosti.
Výbor navrhuje tyto tři návrhy:
1) 10 hodin po 100,-kč
2) 8 hodin po 100,- kč
3) 10 hodin po 80,- kč  
p.Kochwasser – poreferoval o proběhlém závodu mladých rybářů, kterého se zúčastnilo 30 závodníků.
p. Holeňa – informoval o jedné odebrané povolence za ponechaného a nezapsaného kapra a o 
zadržených pytlácích cizí národnosti lovící v úseku tratě na oborníku. 

4. Závěry a úkoly

Stanovit termín a místo konání mimořádné členské schůze s programem jednání jednoho bodu a to 
stanovení nové částky za brigádnickou povinnost a počet odpracovaných hodin v jednom roce.
Zveřejnit na web brigádu na sečení kolem revíru Lupěné 27.7.2019.
 
Termín příští výborové schůze je úterý 27. srpna 2019 v 18.00 hodin na klubovně v Hedvě.

Zapsal: Daniel Hroch.


	ČRS, z.s. MO Zábřeh, Oborník 2397/41, 789 01 Zábřeh

