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ze schůze výboru MO ČRS Zábřeh dne 25. února 2020

Přítomni: Mgr. Jan Drapáč, Jan Indra, Martin Stibal, Jaroslav Hampl, Daniel Hroch, Jiří Daněk.
D.K. :  Milan Kochwasser.
Hosté: Jan Holeňa
Omluveni: Karel Strouhal

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. 
Podávat podněty ke změně stanov – výbor - probíhá.
Najít zástupce za pana Jana Holeňu ve funkci správce chaty Nemilka – probíhá.
Zajistit pronájem kina Retro pro konání členské schůze 28.3.2020  – p.Hroch - splněno.
Pozvánka na ples 6.3.2020 KD Nemile – vyvěšení plakátů + na web – výbor - splněno.
Urgovat vyhotovení návrhu kupní smlouvy na odkup pozemku od f.UNO Janeba, dle posledních 
připomínek na společném jednání – Mgr.Drapáč - splněno.
Zakoupit mikrovlnku do klubovny a olejový radiátor do chaty Nemilka – výbor – probíhá.
Dát na web výzvu hledáme rozhodčí pro MS Masters – p.Hroch - splněno.
Zveřejnit opravu výdejních termínů v březnu – p.Indra, p.Hroch – splněno.
Zveřejnit termíny nonstop lovů na Nemilce v tomto roce – p.Hroch – probíhá.
Zajištění cedulí k označení hájení dravců na Oborníku  - p.Hampl, p.Hroch - probíhá
Zvážení možností a způsobu opravy eroze břehu u cesty na rybníku Balaton, návrhy opravy, využití 
dotací a našeho fondu na revíry – výbor – probíhá.
Příprava plesu – sponzorské dary, zajištění oznámení a poplatků OSA,… - Mgr.Drapáč, výbor - probíhá.
 
3. Projednání organizačních záležitostí, diskusní připomínky

p.Mgr.Drapáč – informoval o přislíbeném termínu dodání upraveného návrhu kupní smlouvy od fy.UNO
Janeba na 26.2.
- informoval o změnách ministerstva financí ve vztahu k platbám daní z pozemků dle jejich využití.
- informoval o jednání na proběhlém aktivu předsedů místních organizací, jehož tématem bylo jednotné 
pojištění statutárních zástupců místních organizací, sjednocení místních podmínek k rybolovu, plnění 
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zarybňovacích plánů ÚS, schůdnost přechodu na bezhotovostní platby při koupi povolenek, zavedení 
kárného senátu, jednotného členského příspěvku a j.
p.Indra – info k vytvořené proj. dokumentaci na rekonstrukci a přístavbu skladu a garáže v ryb. areálu.
- návrh na zplnomocnění projektanta pana Vincourka k vyřízení stavebního řízení – výbor schválil.
- úkol zajištění nových mříží do výpustí na chovných nádržích.
- informoval o doručené smlouvě o dílo s firmou AGROTeam cz, s.r.o. za zpracování podání žádosti o 
čerpání dotací z programu rybářství. Tuto smlouva byla překontrolována a odsouhlasena k podepsání.
- informoval, že podané návrhy na ocenění odznaky našich zasloužilých členů byly všechny schváleny 
VÚS Ostrava a mohou být na VČS předány.
p.Hampl – info o plánu oprav.
- info k celkovému úlovku našich členů v loňském roce – na všechny druhy povolenek naši členové 
ulovili v roce 2019 celkem 9395 kg všech druhů ryb. Rozpis úlovků jednotlivě bude k vidění na VČS.
Dále se zmínil o plánovaném vysazení ročka pstruha obecného nad zarybňovací plán do řeky Březná v 
rámci výzkumu biologického ústavu obratlovců akademie věd ČR. Tento roček v hodnotě 30000,- korun 
bude do Březné vysazen v roce 2020 a jeho stav AVČR dále sledován.
- představil vypracované grafy znázorňující vývoj plnění osazovacího plánu od roku 2010 do roku 2019. 
Tyto a další materiály budou k vidění na webu a VČS.
- informoval o přihlášených členech na funkci rozhodčí na květnové Mistrovství Masters v LRU Muška.
- info o probíhajícím nákupu hnízd pro podporu přirozeného výtěru candáta.
- upozornil na nutnost opravy hrázky u boudy na Oborníku, poškozeného plotového sloupku u areálu 
malého rybníčka.
- informoval o přípravách pravidel pro nonstop odlovy sumců v letním období na Nemilce. Nutno 
prodiskutovat s ÚS Ostrava a mít ujasněno nejlépe do VČS.
p.Stibal – informoval o stromech popadaných během větrných dnů na našich pozemcích a o jejich 
úklidu našimi členy.
- informoval o stále nedokončeném úklidu všech větví po kácení firmou Polách na pískovně v Lupěném –
návrh schůzky s panem Poláchem přímo na místě a vyjasnění stavu. 
p.Daněk – info o rozpočtu na rok 2020.
p.Hroch – upozornil na potřebu opravy hrázky příkopy u malého rybníčku.
- požádal o hájení Odkalováku na Oborníku pro konání závodu LRU Muška - Zábřežská vážka 12.4.2020 
cca do 18.00 hodin. Výbor schválil.
p.Kochwasser – požádal výbor povolení uspořádání závodu v LRU plavaná „Pohár ÚS Ostrava“ 
mládeže do 18 roků na rybníku Oborník 8.5.2020 a tímto také o hájení rybníka Oborník (mimo 
Odkalovák) 8.5.2020 do 16.00 hodin. Výbor schválil.
p.Holeňa – navrhl prodiskutovat a nastavit pravidla pro nahazování z lovného místa chaty Nemilka 
směrem k hrázi přehrady a informoval o rezervacích na ubytování na chatě v letošním roce.
Výbor dále projednal probíhající přípravu blížícího se plesu.

4. Závěry a úkoly
- Výbor schvaluje zplnomocnění projektanta pana Vincourka k vyřízení stavebního řízení na přístavbu 
garáže a skladu v areálu ryb.domu v Hedvě.
- Výbor schvaluje hájení Odkalováku pro konání závodu Zábřežská vážka 12.4.2020 do 18.00 hodin.
- Výbor schvaluje hájení rybníka Oborník (mimo Odkalováku) pro konání závodu v LRU plavaná „Pohár 
ÚS Ostrava“ 8.5.2020 do 16.00 hodin.
- Pozvat všechny členy a zástupce ÚS VÚS Ostrava na VČS 28.3.2020 do Kina Retro – web, nástěnky, 
SMS – p.Hroch, p.Stibal.
- Zajistit výrobu a osazení nových mříží do výpustí chovných rybníků – p.Strouhal.
- Zrealizovat opravu hrázky u boudy na Oborníku – p.Stibal, p.Indra, EKOservis Zábřeh.
- Zrealizovat opravu hráze příkopy – p.Stibal, p.Hampl.
- Vypracovat zprávy a podklady pro Výroční členskou schůzi – výbor.
- Zrealizovat schůzku zástupců výboru a f.Polách na místě loňského kácení na pískovně Lupěné k 
narovnání situace a uvedení do stavu dle objednávky – p.Stibal. 
 
Termín příští výborové schůze je úterý 24. března 2020 v 18.00 hodin na klubovně v Hedvě.
Zapsal: Daniel Hroch.
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