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ze schůze výboru MO ČRS Zábřeh dne 24. září 2019

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

Rozšíření klubovny – přístavba garáže – probíhá, 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 -splněno.
Požádat OŽP o info řešení černých výpustí odpadních vod do Mlýnského náhonu a potoku ve Vápeníkách
- p. Indra – splněno.
Nový návrh počtu hodin brigádnické povinnosti členů MO ČRS,z.s. Zábřeh včetně výše zálohy za jednu 
odpracovanou hodinu brigádnické povinnosti – výbor MO – splněno. 
Přesun dat našeho webu na vlastní server – p.Hroch, p.Stibal – splněno.
Rozšířit lovné místo u chaty Nemilka – p.Holeňa – splněno.
Podávat podněty ke změně stanov – výbor - probíhá.
Oprava poškozených střešních tašek na boudě na Oborníku – 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 
konání podzimní členské schůze byl stanoven na sobotu 28.září 2019 od 14.00 hodin po závodu seniorů 
a místem konání Rybářský dům Hedva – splněno. 
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 – splněno.
Pozvat členy na rybářské závody seniorů – p.Stibal, p.Hroch – splněno.
Upozornit pana Hrdinu na dohodnutou stavbu nového plotu – p.Indra, Mgr.Drapáč – splněno.
Zajistit logo Zábřeh křižovatka cest – p.Stibal – splněno.
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3. Projednání organizačních záležitostí, diskusní připomínky

Mgr.Drapáč – info o schůzce s panem Hrdinou o stavu stávajícího plotu a plánované stavbě nového. 
Pan Hrdina přislíbil uklidit do konce měsíce a výstavbu nového plotu na jaře 2020.
– poslední přípravy na sobotní závod seniorů a členskou schůzi 28.9.
p.Indra – informoval o schůzce na OŽP na MÚ Zábřeh, na které upozornil na důsledné kontroly černých
výpustí do Mlýnského náhonu. OŽP MÚ Zábřeh naplánuje kontroly, ze kterých bude pořízen zápis a naše 
organizace informována o výsledcích.
- požádal o upozornění rybářů na končící prodej místenek v tomto roce z technických důvodů do konce 
října. Po této době již kvůli uzávěrce místenky zakoupit nelze.
Info o komunikaci s panem Halamou, kvůli podpoře čerpání dotací na nákup rybářského zařízení a 
rekonstrukce garáže a skladu. 
Info o schůzce se zástupci města a zhotovitele rekonstrukce louky u Oborníku na téma dostupnosti 
rybníka Oborník těžkou technikou. Výsledkem je dohoda o příjezdu přes stávající hřiště.
Týdenní místenky budou zachovány a dále k prodeji i v roce 2020, i když je VÚS Ostrava zamýšlela 
nenabízet z důvodu drahého tisku. Jako doplňková služba k pronájmu chaty Nemilka však hlavně pro 
ubytované rybáře ze vzdálenějších organizací mají smysl a podařilo se je obhájit. 
S panem Holeňou bylo řešeno předání funkce Vedoucího RS.
Požádal o vyhlášení výběrového řízení na nového člena rybářské stráže s termínem složení zkoušek v 
březnu 2020 prostřednictvím webu.

Podmínky: věk min. 21 roků, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a členství v MO Zábřeh. Zájemci
se hlaste emailem na info@crszabreh.cz. Přidejte také poznámku, proč by jste chtěli pracovat v RS.
p.Hampl – info o umístění našeho družstva LRU Muška v divizní soutěži. V podzimním kole 2.místo a 
celkově tak 2.místo v sezóně 2019.
Ohlásil termíny podzimního lovení – 19.10. Balaton Hněvkov a 26.10. chovné rybníčky Oborník. Požádal 
o vyhlášení brigády pro zájemce prostřednictvím webu a SMS.
18.- 25.10. plánované vysazování Pd do revírů.
p.Stibal – info k dotačnm programům.
Poznámka k předání akce kácení topolů na Lupěném a komunikace s povodím Moravy a firmou Polách o 
definitivním odklizení větví po kácení.
p.Holeňa – informoval o rozšíření lovného místa chaty Nemilka a výrobě lavičky, která bude instalována
na lovné místo na jaře.
- informoval o 4 odebraných povolenkách, z toho jeden případ našeho člena vyhrocený až k přivolání 
městské policie a nechybělo moc a došlo by i na přivolání PČR.
Výbor – poslední přípravy na sobotní závod seniorů 28.9. a členskou schůzi po jeho ukončení.

4. Závěry a úkoly
Upozornit na konec prodeje místenek na Nemilku pro rok 2019 – dát na web – p.Hroch.
Vypsat na webu výběrové řízení na nové členy rybářské stráže a upozornit rybáře prostřednictvím SMS –
p.Hroch, p.Stibal.
Vypsat na webu brigády na podzimní lovení a upozornit rybáře prostřednictvím SMS – p.Hroch, p.Stibal.
Vytisknout podklady pro členskou schůzi 28.9. - p.Hroch. 

Termín příští výborové schůze je středa 30. září 2019 v 18.00 hodin na klubovně v Hedvě.

Zapsal: Daniel Hroch.
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