
Č. j.:  26 /19               Rybářský dům Hedva, 27.8.2019
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ze schůze výboru MO ČRS Zábřeh dne 27. srpna 2019

Přítomni: Mgr. Jan Drapáč, Jan Indra, Martin Stibal, Jaroslav Hampl, Daniel Hroch, Karel Strouhal,
Omluveni:  Jiří Daněk
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 – na mimořádné schůzce 26.7. p.Stibal předvedl 
rozpracovaný projekt členům výboru a ladily se varianty a připomínky ke konečné podobě a vnitřní 
uspořádání nové garáže a skladu – probíhá, p.Stibal.
Odkup části pozemků sousedících s areálem klubovny v Hedvě – Mgr. Drapáč, p.Indra – probíhá,
dle ohledání stavu nově nabízené příjezdové cesty do areálu, je tato momentálně pro převzetí 
nevyhovující a je potřeba upozornit prodejce na tento nedostatek. 
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. Na mimořádné 
schůzce 26.července byly panem Stibalem předneseny nabídky výběrového řízení a jako dodavatel 
tohoto kácení byla výborem vybrána a schválena firma Pavel Polách, Olšany.
Požádat OŽP o info řešení černých výpustí odpadních vod do Mlýnského náhonu a potoku ve Vápeníkách
- p. Indra - probíhá.
Nový návrh počtu hodin brigádnické povinnosti členů MO ČRS,z.s. Zábřeh včetně výše zálohy za jednu 
odpracovanou hodinu brigádnické povinnosti – výbor MO – probíhá. 
Přesun dat našeho webu na vlastní server – p.Hroch, p.Stibal – probíhá.
Rozšířit lovné místo u chaty Nemilka – p.Holeňa – probíhá, částečně rozšířeno.
Podávat podněty ke změně stanov – výbor - probíhá.
Oprava poškozených střešních tašek na boudě na Oborníku – p.Hlavinka, p.Stibal – probíhá.
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. Datum 
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konání podzimní členské schůze byl stanoven na sobotu 28.září 2019 od 14.00 hodin po závodu seniorů 
a místem konání Rybářský dům Hedva.

                                                                                         
3. Projednání organizačních záležitostí, diskusní připomínky

Mgr.Drapáč – info o plánovaném jednání se starostou Leštiny na otevření tématu možnosti rekultivace 
pískovny v Leštině, především hledání možností prohloubení této vodní plochy za pomoci dotačních 
programů, jelikož letní zarůstání této vodní plochy značně omezuje rybářské využití.
Informoval o přípravách 2.ročníku rybářského závodu seniorů a stanoveném termínu 28.9.2019. Začátek
6.30 hodin – chovné rybníčky Oborník. Požádal o info na web a rozeslání pozvánek pomocí sms.
p.Indra – upozornil na havarijní stav plotu mezi areálem a pozemkem pana Hrdiny. Stavba nového 
plotu panem Hrdinou byla podmínka ze strany MO Zábřeh pro územní souhlas jeho stavby.
- nechal výbor hlasovat o přijetí nového člena Viktora Diskanta – výbor schválil jednomyslně.
- informoval o záměru upravit bránu do areálu ze strany od rybníka pro potřebu průjezdu nákladního 
auta za účely vysazování apod., jelikož rekonstrukce louky u rybníka znemožňuje příjezd po louce kolem 
náhonu.
- informoval o schůzce se starostou a městským architektem, kde byly projednány naše požadavky pro 
zachování přístupu automobilů a techniky k rybníku Oborník za účelem údržby a vysazování.
- upozornil na potřebu dokončení rekonstrukce stěn chovných nádrží v areálu ještě před začátkem zimy.
- informoval o průběhu a výsledcích mimořádné konference v Ostravě, konané 30.7.2019, kde se 
schvaloval soupis revírů a BPVRP. Více podrobností najdete v zářijovém čísle Zpravodaje (na webu).
p.Stibal – informoval o zkácení rizikových topolů v Lupěném firmou Pavel Polách.
- prezentoval zhotovený 3D návrh nové garáže a skladu. Upravil jej o připomínky členů výboru do téměř 
konečné podoby.
- upozornil na potřebu zajištění loga „Zábřeh křižovatka cest“ pro umístění na rybářské akce 
podporované městem.
p.Hampl – informoval o vysazení 1800 kg kapra – Nemilka, Lupěné, Oborník, Postřelmov, Leština, 
Sázava.
- informoval o návštěvě mezinárodních inspektorů mistrovství světa v LRU muška za účelem kontroly 
vhodnosti plánovaných lokalit pro uspořádání mistrovství světa seniorů.
p.Holeňa – informoval o rozšíření lovného místa chaty Nemilka.
- informoval o proběhlých pobytech rybářů na chatě Nemilka a plánované schůzi rybářské stráže. 
Oznámil také požadavek na předání funkce vedoucího rybářské stráže potencionálnímu nástupci.

4. Závěry a úkoly

- Pozvat členy ČRS,z.s., MO Zábřeh a zástupce výboru ÚS ČRS,z.s. Ostrava formou vývěsek, sms zpráv, 
webu a emailu na členskou schůzi 28.září 2019 – p.Stibal, p.Hroch.
- Pozvat členy na rybářské závody seniorů – p.Stibal, p.Hroch.
- Upozornit pana Hrdinu na dohodnutou stavbu nového plotu – p.Indra, Mgr.Drapáč.
- Zajistit logo Zábřeh křižovatka cest – p.Stibal.

Termín příští výborové schůze je úterý 24. září 2019 v 18.00 hodin na klubovně v Hedvě.

Zapsal: Daniel Hroch.
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