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ze schůze výboru MO ČRS Zábřeh dne 27. listopadu 2019

Přítomni: Jan Indra, Martin Stibal, Jaroslav Hampl, Daniel Hroch, Karel Strouhal .
Omluveni: Mgr. Jan Drapáč, 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. 
Podávat podněty ke změně stanov – výbor - probíhá.
Oprava poškozených střešních tašek na boudě na Oborníku – p.Stibal – probíhá. 
Uspořádat schůzku s vedoucími ryb. kroužků – p.Indra – splněno.
Připravit veškeré materiály pro hospodářské prověrky v Ostravě 19.11.2019 – p.Hampl, p.Indra, 
p.Mgr.Drapáč, p.Daněk – splněno.                                                                                         

3. Projednání organizačních záležitostí, diskusní připomínky

p.Indra – informoval o proběhlé schůzce s vedoucími rybářských kroužků, na které byli seznámeni s 
novým způsobem školení a zkoušek mladých rybářů.
Mimořádný termín výdeje povolenek pro mladé rybáře je 22.2.2020.
Termín zkoušek mladých rybářů je stanoven na 4.4.2020.
Výdej povolenek pro nové mladé rybáře proběhne 18.4.2020.
Termín školení nových rybářů (dospělých) je 11.1.2020 (zahájení) a 1.2.2020 (závěrečné zkoušky).
Účast nových členů na obou termínech školení dospělých rybářů je povinná!
14.12.2019 proběhne na Oborníku tradiční závod mladých rybářů – „Běh o vánočního kapra“.

                                                                                

ČRS, z.s. MO Zábřeh, Oborník 2397/41, 789 01 Zábřeh
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Český rybářský svaz, z.s. – MO Zábřeh 



Vyzval k naplánování schůzky se zástupci f. UNO Janeba, kde bude třeba projednat naše připomínky k
navrhované kupní smlouvě prodeje pozemku a příjezdové cesty Ryb. areálu v Hedvě. 

Navrhuje pozvání všech členů dozorčí komise a vedoucích rybářských kroužků na prosincové zasedání
výboru 20.12.2019 v 18.30 hodin.

Informoval o proběhlé hospodářské kontrole v Ostravě – vše v pořádku. Předány rovněž naše podněty k
úpravě  stanov  ČRS.  Upozornil,  že  každý  přestupek  proti  rybářskému  řádu  bude  postoupen  rovněž
příslušnému oddělení Krajského úřadu.

Informoval  o  přípravách  a  termínech  nového  výdeje  povolenek  a  místenek  a  předal  nový  ceník
povolenek pro rok 2020.

Informoval o připraveném výběrovém řízení na nové členy ryb.stráže, které se uskuteční 7.12.

Požádal o vytištění inventárního soupisu od ekonoma pro účely fyzické inventury plánované na konec
roku 2019.

p.Hampl – info o proběhlé kontrole rybářských revírů zástupcem OŽP a zemědělství Krajského úřadu 
Olomouckého kraje.
Info o žádosti navýšení zarybňovacího plánu u štiky a candáta, vyjímce v denní době lovu na Nemilce, 
celoročnímu hájení dravců na revíru Sázava Mor. 1A a možném snížení lovné míry sumce na Nemilce. 

p.Stibal – informoval o probíhající opravě chovných nádrží a o kontrole úklidu větví po kácení v 
Lupěném. Stále není úplně uklizeno, vyzvat f.Polách k dokončení prací.

p.Holeňa – informoval o zajištění publikací nového předpisu pro řešení přestupků proti rybářskému 
řádu.
Požádal o přizvání člena rybářské stráže dozorčí komisí ke každému kárnému řízení za přestupky proti 
rybářskému řádu.

4. Závěry a úkoly

Oznámit termíny školení nových členů a pozvat nově přihlášené na školení – p.Hroch.
Zveřejnění nového ceníku a termínů prodeje povolenek v roce 2020 – p.Hroch.
Pozvat členy dozorčí komise a vedoucí rybářských kroužků na prosincové zasedání 20.12. od 18.30 hodin
– p.Kochwasser.
Uskutečnit schůzku s f. UNO Janeba k projednání připomínek k navržené kupní smlouvě – p.Drapáč.
Vytisknout podklady k inventuře – p.Daněk. 

Termín příští výborové schůze je 20. prosince 2019 v 17.00 hodin na klubovně v Hedvě.

Zapsal: Daniel Hroch.
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