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ze schůze výboru MO ČRS Zábřeh dne 28. ledna 2020

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

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 – splněno. 
Podávat podněty ke změně stanov – výbor - probíhá.
Oprava poškozených střešních tašek na boudě na Oborníku – p.Stibal – splněno.
Najít zástupce za pana Jana Holeňu ve funkci správce chaty Nemilka – probíhá.
 

3. Projednání organizačních záležitostí, diskusní připomínky

p.Indra - návrh na přijetí 20 nových členů (3 přestupy + 17 absolventů ryb.školení). Výbor schválil 
jednomyslně.
- info k probíhajícímu vyřizování dotací – vyrozumění o schválené výši dotace pro rok 2020 obdržíme do 
konce dubna.
- info o provedené provizorní opravě střechy ryb. boudy na Oborníku.
- info o plánované schůzce členů ryb. stráže.
- info o vracení a správnosti vyplněných sumářů úlovků. Ačkoliv březnová členská schůze schválila 
vysoké pokuty za nevyplněné, neúplné nebo chybně vyplněné sumáře, stále se našli členové, kteří toto 
neměli v pořádku, nebo tuto základní povinnost úplně ignorovali. Až na několik závažných pochybení
bylo provinilcům umožněno dodatečně si sumáře dle pokynů opravit přímo při výdeji v klubovně, pokud 
se dostavili k výdeji ještě před termínem odevzdávání. 
- info o proběhlé schůzce s projektantem k rekonstrukci – přístavbě garáže a skladu .
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- oprava dvou výdejních termínů v návaznosti na konání Rybářského plesu. Původně inzerovaný termín 
výdeje povolenek 7.3. se přesouvá na 14.3. od 8.00 do 11.30 hodin a termín 21.3. nahrazuje odpolední 
výdej po výroční členské schůzi 28.3. od 13.00 do 17.00 hodin. 
p.Hampl – info o stanovených termínech nonstop lovu sumce na Nemilce – první 17.-19.7. a druhý 7.8.
- 9.8.2020.
informoval o zakoupení 10 ks hnízd pro podporu přirozeného výtěru candáta na našich chovných i 
lovných revírech. Rybáři je budou moci brzy zjara registrovat jako bójky na hladině. Apelujeme na 
všechny rybáře ke zdržení se nahazování do blízkosti těchto bójí pro zajištění klidu samcům hlídajícím 
jikry na těchto hnízdech.
- info o vyhlášení výb.řízení na rozhodčí pro mistrovství světa Masters v muškaření pořádané u nás v 
květnu.
- návrh zakoupení mikrovlné trouby do kuchyňky v klubovně a druhého radiátoru do chaty Nemilka – 
výbor schválil.
- plán na opravu eroze břehu rybníka Balaton, redukce zabahnění dna malého rybníčka, zajištění cedulí 
na hájení dravců.
- info o plánovaném vypouštění a lovení přehrady Dolní Bušínov – 1.3. - 21.3.(lovení).
p.Stibal – informoval o dokončení a předání opravených chovných nádržích v areálu.
- předal členům výboru přístupové údaje ke společnému serveru.
p.Mgr.Drapáč – předal k rozeslání a umístění plakáty k Rybářskému plesu.
Výbor dále projednal probíhající přípravu blížícího se plesu.    

4. Závěry a úkoly
- zajistit pronájem kina Retro pro konání členské schůze 28.3.2020 8.30 – 12.00 hodin – p.Hroch.
- pozvánka na ples 6.3.2020 KD Nemile – vyvěšení plakátů + na web – výbor.
- urgovat vyhotovení návrhu kupní smlouvy na odkup pozemku od f.UNO Janeba, dle posledních 
připomínek na společném jednání – Mgr.Drapáč.
- zakoupit mikrovlnku do klubovny a olejový radiátor do chaty Nemilka – výbor.
- dát na web výzvu hledáme rozhodčí pro MS Masters – p.Hroch.
- zveřejnit opravu výdejních termínů v březnu – p.Indra, p.Hroch.
- zveřejnit termíny nonstop lovů na Nemilce v tomto roce – p.Hroch.
- zajištění cedulí k označení hájení dravců na Oborníku  - p.Hampl, p.Hroch.
- zvážení možností a způsobu opravy eroze na rybníku Balaton, návrhy opravy, využití dotací a našeho 
fondu na revíry – výbor.
- příprava plesu – sponzorské dary, zajištění oznámení a poplatků OSA,… - Mgr.Drapáč.

Termín příští výborové schůze je 25. února 2020 v 18.00 hodin na klubovně v Hedvě.

Zapsal: Daniel Hroch.


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

