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Z Á P I S  č í s .  4 / 2 0 2 0

ze schůze výboru MO ČRS Zábřeh dne 22. května 2020

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

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.
Zakoupit mikrovlnku do klubovny a olejový radiátor do chaty Nemilka – výbor – částečně 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.
Zrealizovat opravu hrázky u boudy na Oborníku – p.Stibal, p.Indra, EKOservis Zábřeh – probíhá.
Zrealizovat opravu hráze příkopy – p.Stibal, p.Hampl – probíhá.
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 – probíhá.
Zveřejnit podmínky nonstop lovu sumců, jakmile dojde k jejich schválení VÚS Ostrava – web – p.Hampl, 
p.Hroch – probíhá.
Zveřejnit povinnost používání vyháčkovací podložky na rybníku Oborník po schválení VÚS Ostrava – 
tabule, web – p.Hampl, p.Hroch - probíhá.
Vyvěsit tabule se zákazem lovu dravců na Oborníku – p.Hampl, p.Strouhal - probíhá.
Naplánovat a oznámit termín VČS jakmile to vládní omezení umožní – výbor, p.Hroch – probíhá.

3. Projednání organizačních záležitostí, diskusní připomínky

p.Mgr.Drapáč – zhodnotil obtížnou situaci jarního období ztíženou omezeními v důsledku pandemie 
Covid-19 a poděkoval všem členům výboru a dozorčí komise za zvládnutí výdejů povolenek a ostatní 
činnosti ztížené vládními opatřeními.
- informoval o průběhu řízení k přidělení dekretu k revíru Lupěné, čekáme na vyjádření KÚ Ol.kraje.
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- doporučil vyčkat s pořádáním VČS na dobu schválení akcí s počtem účastníků vyšším než 100 lidí.
- informoval o průběhu odkupu pozemku od fy.UNO Janeba. Výborem byl projednán návrh kupní 
smlouvy a odsouhlasen k podepsání.
p.Indra – připomínka k nedodržení dohody s panem Hrdinou o zbudování nového plotu na společné 
hranici pozemků, jakožto podmínky pro územní souhlas jeho stavby. Výborová schůze naší MO 
17.7.2017 schválila a navrhla podobu plotu a p.Hrdina tento přislíbil na svoje náklady zbudovat do jara 
2020. Pan Hrdina bude upozorněn a vyzván k dodržení dohody a výstavbě plotu v co nejkratší době.
- informoval, že rybářská stráž bude nyní také dohlížet na stav cedulí označujících naše revíry.
- informoval o záměru provozovatele občerstvení na hrázi o zřízení mola na hrázi Oborníka pro účely 
rozšíření restauračního zařízení. Po projednání tohoto záměru a posouzení negativního vlivu na výkon 
rybářského práva výbor vyslovil jednomyslně nesouhlas k tomuto záměru.
- informoval o sečení kolem revíru Březná 2 jeho správcem.
- informoval o čištění odkalovací části rybníka Balaton.
- informoval o 10 provedených výdejích povolenek. Protože se ještě ozývají rybáři, kteří zapoměli využít 
posledního termínu, oznamuje termín dodatečného výdeje 20.6. v návaznosti na zkoušky mladých 
rybářů 13.6. Úspěšní absolventi mohou tento termín pro zakoupení povolenky rovněž využít.
- poděkoval rovněž všem, kteří se ve vypjatých a náročných podmínkách v době opatření na výdejích 
podíleli.
- info o případu, kdy jeden z našich členů zajel autem do zákazu vjezdu až mimo komunikaci (břeh 
Oborníka) a byl pokutován městskou policií. Upozorňujeme všechny rybáře na dodržování zákazů vjezdů 
a také na skutečnost, že pozemky kolem rybníka Oborník nepatří MO zábřeh.
- navrhuje zrušit původní info nástěnku na bývalé galanterii s tím že pro informace bude nadále sloužit 
nástěnka na bráně do ryb.areálu v Hedvě, webové stránky a zasílání sms zpráv. Výbor souhlasí.
p.Stibal – informoval o výši přidělených dotací z rozpočtu města. Proti minulému období výrazně 
poníženo na 1000,- kč na akci. (celkem 3000,-kč).
- info k úklidu po kácení v Lupěném – prozatím žádná odezva od zhotovitele.
- info k plánovaným brigádám na sečení kolem našich revírů.
- požadavek na uveřejnění brigád pro letošní sezonu na našem webu.
 - sečení Lupěné
 - sečení travnatých ploch naší MO
 - dovoz a manipulace s krmením
 - náhradní výsadba stromů po kácení v Lupěném. 
p.Hampl – info o urgenci souhlasu VÚS se zněním podmínek hospodářského odlovu sumců na nemilce.
- informoval o definitivním zrušení konání M.S. Masters Muška v letošním roce.
- informoval o vysazování v květnu – lipan 2letý, Pd1 (2200 ks) na osazení chovných nádrží, štika 
rychlená (1400ks).
- plánované vysazení revírů kaprem neproběhlo z důvodu nenalovení dostatečného množství 
dodavatelem. Proběhne dle možností v nejbližší době (červen).
- info o nákupu drobného materiálu – nářadí, hadice,…
- info k úlovkům z loňského roku – poznámka k revíru Nemilka – v úlovcích K, Ca se zařadila k Top 100 
revírů ČRS (uloveno 121ks, 174kg Ca a 2158 ks, 4325kg Ka). 
p.Kochwasser – info o termínu konání rybářských zkoušek mladých rybářů 13.6.2020.
- info o jednání o náhradním termínu závodu v LRU plavaná „Pohár ÚS Ostrava“ mládeže do 18 roků na 
rybníku Oborník (původně plánovaný na 8.5.).
Pravděpodobně se uskuteční 13.6.2020 (v případě souhlasu VÚS Ostrava).
p.Holeňa – doporučil do odvolání zrušit na chatě poskytování polštářů a pokrývek na spaní. Ubytování 
by bylo možné pouze s vlastními polštáři, pokrývkami nebo spacáky. Výbor návrh jednomyslně schválil a 
do odvolání budou zájemci o ubytování na toto upozorněni. Čas předávání chaty mezi jednotlivými 
ubytovanými bude upraven tak, aby prostor a vybavení chaty bylo možno dostatečně desinfikovat.



4. Závěry a úkoly

- bere na vědomí zrušení MS Masters v roce 2020.
- souhlasí s náhradním termínem konání  závodu „Pohár ÚS Ostrava“ v LRU plavaná mládeže do 18 roků 
na rybníku Oborník v termínu 13.6.2020
- souhlasí s předloženým (upraveným) návrhem kupní smlouvy s fy.UNO Flock Janeba.
- nesouhlasí s vybudováním mola na hrázi Oborníka pro účely restauračního zařízení.
Úkoly: - zveřejnit používání vlastních pokrývek, polštářů nebo spacáků na chatě Nemilka – web – 
p.Hroch. 
- podepsat kupní smlouvu s fy.UNO Flock Janeba – Mgr.Drapáč, p.Hroch.
- vyzvat pana Hrdinu k dodržení podmínek souhlasu – vybudování plotu – Mgr.Drapáč.
- upozornit rybáře na dodržování zákazů vjezdů na cizí pozemky za účelem parkování na březích revírů –
web – p.Hroch.
- zveřejnit na webu brigády pro letošní rok – web – p.Hroch.
- demontovat původní info nástěnku na bývalé galanterii – p.Hroch.

 Termín příští výborové schůze je pondělí 29. června 2020 v 18.00 hodin na klubovně v 
Hedvě.

Zapsal: Daniel Hroch.
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