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ze schůze výboru MO ČRS Zábřeh dne 20. prosince 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.
Hosté: paní Němcová, p. Nevrkla, p. Hrdina, členové RS, DK a vedoucí ryb. kroužků.

Program:  1. Projednání připomínek k návrhu kupní smlouvy pozemku a cesty od firmy UNO Flock.
2. Projednání a rozdělení korespondence. 

                 3. Kontrola plnění úkolů a usnesení.
                     4. Projednání organizačních záležitosti, diskusní připomínky.
                     5. Závěry a úkoly.
                     6. Poděkování vedoucích ryb. kroužků, členů dozorčí komise a členů rybářské stráže za 

    práci v roce 2019. 

1. Projednání připomínek k návrhu kupní smlouvy pozemku a cesty od firmy UNO Flock.

Na tuto schůzi byly pozváni zástupci účastníků kupní smlouvy odkupu pozemku u Ryb. areálu v Hedvě a 
příjezdové cesty, aby vznesli případné připomínky k doručenému návrhu kupní smlouvy.
Připomínky: 
Paní Němcová (zástupce bytového domu) – požadavek na uvedení nové příjezdové cesty do sjízdného 
stavu.
P. Indra – připomínka k navrhovanému způsobu rozdělení nákladů na údržbu a opravy společné cesty – 
ne dle jakési četnosti využívání, ale rovnými díly všech majitelů (souhlas kupujících stran).
– požadavek na zanesení termínu uvedení cesty do sjízdného stavu vč. přesného popisu tohoto stavu 
do kupní smlouvy.
– požadavek na rozdělení kupní smlouvy (zvlášť smlouva na odkup přilehlého pozemku a zvlášť 
smlouva na podílovém vlastnictví příjezdové smlouvy. K tomuto návrhu se přidala rovněž paní Němcová i
pan Hrdina.
Pan Nevrkla (zástupce prodávajícího) popsal záměr srovnat a zpevnit cestu šotolinového typu. Plánovaná
rekonstrukce nádvoří přilehlého cestě je zpožděna a oprava cesty se již nestihne v tomto roce. S 
navrhovaným typem cesty všichni kupující souhlasili. Požadují dodržení možnosti používání stávající 
cesty do doby předání opravené cesty nové. Pan Nevrkla souhlas – bod je uveden v návrhu.
Pan Nevrkla dále informoval o opravném geodetickém zaměření, jelikož původní zaměření proběhlo s 
chybami. Toto zaměření proběhne 6.ledna a pozval k němu všechny zainteresované strany. 

V zájmu naší organizace je podpis kupních smluv v co možná nejkratším termínu, jelikož již máme 
nachystané podklady pro částečné financování těchto akcí z Fondu podpory a rozvoje rybářství, avšak 
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nikoliv za cenu nevýhodných podmínek. Proto je potřeba těmto akcím věnovat dostatek času a 
pozornosti.  

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

4. Projednání organizačních záležitostí, diskusní připomínky

p.Indra – informoval o proběhlém výběrovém řízení na nové členy rybářské stráže 7.12.2019, kterého 
se zúčastnilo 10 zájemců. Vybráno bylo 5 uchazečů, kteří během března projdou zkouškami pro nové 
členy rybářské stráže. Úspěšné absolventy oznámíme po konání těchto zkoušek.
Informoval o termínu inventur 28.12., kterých se zůčastní pánové Hampl, Indra, Stibal, Kochwasser 
(DK).
Vyzval k návrhu zasloužilých členů naší MO pro ocenění na následující členské schůzi.
p.Hampl – info o proběhlé kontrole rybochovu v Hněvkově ze strany Státní veterinární zprávy, 
Šumperk.
- informoval o schválených dvou nocích nonstop rybolovu sumců na Nemilce v letním období. Přesný 
termín zatím stanoven není.
- informaval o úspěchu našeho člena Tomáše Adama, který se umístil na mistrovství světa v LRU Muška 
v Tasmánii na vynikajícím 2.místě. Blahopřejeme. 
p.Stibal – informoval o zřízených přístupech na náš server.
- informoval o probíhající rekonstrukci chovných nádrží.
p.Holeňa – požádal výbor o ukončení jeho funkce správce chaty Nemilka a možnost předání funkce 
novému správci co nejdříve. 
- v návaznosti na ukončení funkce vedoucího rybářské stráže také odevzdal klíč od Ryb. areálu v Hedvě. 
- výbor bere na vědomí pověření pana Jana Indry od 1.1.2020 funkcí vedoucí rybářské stráže.
p.Kochwasser  - informoval o proběhlém závodu Běh o vánočního kapra, kterého se zúčastnilo 24 
závodících. Nově tento běh probíhal v dokončeném areálu Knížecísady. Byl rozdělen do čtyř věkových 
kategorií. Vysloveno poděkování všem organizátorům a sponzorům.
p.Mgr.Drapáč – vyzval k oslovování potenciálních sponzorů 2.rybářského plesu. 
- informoval o průběhu čerpání dotací v roce 2019.
Vyslovil poděkování všem členům podílejícím se na všech povinnostech a aktivitách souvisejících s 
chodem naší místní organizace v uplynulém období.

5. Závěry a úkoly

Výbor bere na vědomí pověření pana Jana Indry funkcí vedoucí rybářské stráže MO Zábřeh od 1.1.2020.

Úkol -  najít zástupce za pana Jana Holeňu ve funkci správce chaty Nemilka.



6. Poděkování vedoucích ryb. kroužků, členů dozorčí komise a členů rybářské stráže za práci
v roce 2019.

Po ukončení schůze pozval předseda členy rybářské stráže, vedoucí rybářských kroužků a dozorčí komisi 
k malému pohoštění aby poděkoval všem za obětavou práci v uplynulém roce.

Termín příští výborové schůze je 28. ledna 2020 v 18.00 hodin na klubovně v Hedvě.

Zapsal: Daniel Hroch.

                                                                                


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

