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ze schůze výboru MO ČRS Zábřeh dne 30. října 2019

Přítomni: Mgr. Jan Drapáč, Jan Indra, Martin Stibal, Jaroslav Hampl, Daniel Hroch.
Omluveni:   Karel Strouhal, Jiří Daněk, Milan Kochwasser.
Přísedící: Jan Holeňa.
D.K. : 
Host: p.Lukáš Sonntag, Česká pojišťovna.

Program:  1. Aktualizace pojistných smluv movitých a nemovitých věcí MO.
2. Projednání a rozdělení korespondence. 

                 3. Kontrola plnění úkolů a usnesení.
4. Projednání organizačních záležitosti, diskusní připomínky.

 5. Závěry a úkoly.

1. Aktualizace pojistných smluv movitých a nemovitých věcí MO.

Se zástupcem České pojišťovny, panem Lukášem Sonntagem byly zkontrolovány podmínky stávající 
pojistné smlouvy a navrženy úpravy pro návrh smlouvy nové, odpovídající současnému stavu areálu a 
ostatních nemovitostí a vybavení. V konečném důsledku nedojde k navýšení platby pojistného, spíše k 
mírnému snížení.

2. Projednání a rozdělení korespondence

3. 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. 
Podávat podněty ke změně stanov – výbor - probíhá.
Oprava poškozených střešních tašek na boudě na Oborníku – p.Stibal – probíhá. 
Upozornit na konec prodeje místenek na Nemilku pro rok 2019 – dát na web – p.Hroch - splněno.
Vypsat na webu výběrové řízení na nové členy rybářské stráže a upozornit rybáře prostřednictvím SMS –
p.Hroch, p.Stibal - splněno.
Vypsat na webu brigády na podzimní lovení a upozornit rybáře prostřednictvím SMS – p.Hroch, p.Stibal -
splněno.
Vytisknout podklady pro členskou schůzi 28.9. - p.Hroch - splněno. 
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4. Projednání organizačních záležitostí, diskusní připomínky

Mgr.Drapáč – poděkování panu Indrovi za nasazení a průběh vyřizování dotací z Operačního programu 
rybářství.
p.Indra – připoměl blížící se datum prověrek v Ostravě, jichž se zúčastní včetně p.Mgr.Drapáče, 
p.Hampla a p.Daňka.
Informoval o plánované schůzce s vedoucími rybářských kroužků na téma proškolení nového systému 
skládání rybářských zkoušek pro získání rybářského lístku mladých rybářů. 
Vyslovil poděkování všem lovícím na výlovech Balatonu a chovných rybníčků Oborník.
Byly projednány návrhy na doplnění vybavení a rekonstrukce areálu podporované dotacemi z OPR s 
optimalizací plánované projektové dokumentace přístavby garáže a skladu pro umístění recirkulačního 
líhňařského systému.
Informoval o počtu přihlášek na nové členy rybářské stráže. K dnešnímu datu se přihlásilo do 
výběrového řízení 9 zájemců. S obsahem přihlášek členy výboru jednotlivě sezámil.  
p.Hampl – info o podzimním lovení a vysazování do našich revírů.

Sloveno: 
Tatenice 5.10. - 2240 ks lipana.
Hněvkov Balaton 19.10. - 2295kg kapra, 18kg lína, 22kg štiky.
Oborník 26.10. - 505 ks 1328 kg kapra, 25kg lína, 6kg štiky, 5kg amura, 1,8kg candáta, 156 kg bílé 
ryby.

Vysazeno: 
5.10. - Lipan 2240 ks – MS2P, Březná 1.
8.10. - Pd 100kg – Morava 21, MS1, MS2.
19.10. - Amur – 90kg, Kapr 2295 kg, lín 18kg, Štika 22kg, Candát 12,8kg
25.10. - Pd 100kg (MS1A, MS1B)
26.10. - Štika 98 kg (Nemilka, MS1A, MS1B)
26.10. - Kapr 1328kg, 25kg Lín, 6kg Štika, 5kg Amur, 1,8kg Candát, 156 kg Bílá ryba (Oborník).
27.10. - Štika 25kg.

Rozdělení kaprů z podzimního lovení: Nemilka 1992 kg, Tatenice 61 kg, Březná 1A 76 kg, Postřelmov 
323 kg, Leština 50 kg, Oborník 687 kg, Lupěné 434 kg

Celkem bylo vysazeno do našich revírů v r.2019 8223 kg Kapra, což je 1003 kg nad zaryb. plán.

p.Stibal – předložil ke schválení rozpočet na opravu chovných nádrží v Ryb. areálu v Hedvě. Výbor 
schválil jednomyslně.
p.Holeňa – informoval o ukončení činnosti pana Břetislava Pulkerta ve funkci rybářské stráže.

5. Závěry a úkoly
Uspořádat schůzku s vedoucími ryb. kroužků – p.Indra.
Připravit veškeré materiály pro hospodářské prověrky v Ostravě 19.11.2019 – p.Hampl, p.Indra, 
p.Mgr.Drapáč, p.Daněk.

Termín příští výborové schůze je 27. listopadu 2019 v 18.00 hodin na klubovně v Hedvě.

Zapsal: Daniel Hroch.
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