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ze schůze výboru MO ČRS Zábřeh dne 29. června 2020

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

Hosté: zástupci spolku Srdeční z.s., Jan Holeňa, p. Bruštík. 

Program:  1. Žádost spolku srdeční z.s.
2. Hosp.odlov sumců x plavecká část kvadriatlonu na Nemilce.
3. Projednání a rozdělení korespondence. 

                 4. Kontrola plnění úkolů a usnesení.
                     5. Projednání organizačních záležitosti, diskusní připomínky.
                     6. Závěry a úkoly.
 
1.Žádost spolku Srdeční z.s.

Zástupci spolku Srdeční z.s. požádali o souhlas s pořádáním letního charitativního festivalu R4P (Rum for
People) 14.-15.8.2020 na koupališti v Tatenici
                    
2. Hosp.odlov sumců x plavecká část kvadriatlonu na Nemilce.

Jelikož jsme nebyli informováni ze strany majitele přehrady Nemilka ani organizátora závodu Kvadriatlon 
o konání plavecké části na Nemilce právě v termínu hospodářského odlovu sumců a toto jsme se 
dozvěděli až z třetí strany a v době kdy již byly termíny odlovu stanoveny, nezbývalo již nic jiného, než 
pozvat pana Bruštíka (zástupce organizátorů závodu) a upozornit jej na nutnost hlásit každou další 
plánovanou akci ( a to s co největším předstihem) a dohodnout vytyčení plavecké trasy tak, aby co 
nejméně negativně ovlivnila průběh hospodářského odlovu sumců.  

3. Projednání a rozdělení korespondence

4. 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 olejový radiátor do chaty Nemilka – výbor – probíhá.
Zveřejnit termíny nonstop lovů na Nemilce v tomto roce – p.Hroch – splněno.
Zajištění cedulí k označení hájení dravců na Oborníku  - p.Hampl, p.Hroch – splněno.
Zvážení možností a způsobu opravy eroze břehu u cesty na rybníku Balaton, návrhy opravy, využití 
dotací a našeho fondu na revíry – výbor – probíhá.
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Zrealizovat opravu propusti 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 – splněno.
Zveřejnit podmínky nonstop lovu sumců, jakmile dojde k jejich schválení VÚS Ostrava – web – p.Hampl, 
p.Hroch – splněno.
Zveřejnit povinnost používání vyháčkovací podložky na rybníku Oborník po schválení VÚS Ostrava – 
tabule, web – p.Hampl, p.Hroch - splněno.
Vyvěsit tabule se zákazem lovu dravců na Oborníku – p.Hampl, p.Strouhal - splněno.
Naplánovat a oznámit termín VČS jakmile to vládní omezení umožní – výbor, p.Hroch – splněno.
Zveřejnit používání vlastních pokrývek, polštářů nebo spacáků na chatě Nemilka – web – p.Hroch – 
splněno.
Podepsat kupní smlouvu s fy.UNO Flock Janeba – Mgr.Drapáč, p.Hroch - splněno.
Vyzvat pana Hrdinu k dodržení podmínek souhlasu – vybudování plotu – Mgr.Drapáč – splněno.
Upozornit rybáře na dodržování zákazů vjezdů na cizí pozemky za účelem parkování na březích revírů – 
web – p.Hroch - probíhá.
Zveřejnit na webu brigády pro letošní rok – web – p.Hroch – splněno.
Demontovat původní info nástěnku na bývalé galanterii – p.Hroch - probíhá.

5. Projednání organizačních záležitostí, diskusní připomínky

p.Mgr.Drapáč – informoval o průběhu řízení k přidělení dekretu k revíru Lupěné.
- informoval o průběhu odkupu pozemku od fy.UNO Janeba – smlouvy podepsány, kupní cena uhrazena,
podána žádost na vklad do katastru.
- info k probíhající aktualizaci stávajícíha stavu zápisu v katastru – rybník Balaton, Hněvkov.
p.Indra – info o proběhlých zkouškách nových členů rybářské stráže 12.6.2020. RS MO Zábřeh má 5 
nových členů. Proběhla také dohoda o dohledu RS nad stavem značení našich revírů a jejich hranic. 
Rybářská stráž byla informována o nových úpravách lovu na Oborníku vyznačených na cedulích a 
způsobu kontroly jejich dodržování. Dohodnuta byla též součinnost při konání hospodářského odlovu 
sumců na Nemilce.
- informoval o zkouškách nových mladých rybářů, které proběhly 13.6.2020. Zkoušky složilo úspěšně 23 
nových mladých rybářů a rybářek. Tito úspěšní absolventi byli do startu vybaveni vezírkem a 
podběrákem (financované z dotací na podporu sportu mládeže). Dva nejúspěšnější byli oceněni 
rybářským prutem od firmy Mivardi.
- informoval o posledním výdeji povolenek.
V návaznosti na aktuality rybsvaz.cz v Praze z 9.6.2020 je stanoven posledním termín pro zaplacení 
členské známky pro rok 2020 – a to 31.7.2020 v době od 18.00 do 20.00 hodin v Ryb.domě v 
Hedvě.
Další prodeje povolenek a místenek na nemilku již bude probíhat pouze po individuální dohodě s panem 
Janem Indrou (kontakt viz www.crszabreh.cz).
- info o plánované schůzi RS v Litovli k připravované a spouštěné aplikaci pro RS.
- info o upozornění pana Hrdinu k plnění dohody o stavbě plotu a úklidu materiálu jím uskladněném na 
námi nově přikoupeném pozemku u areálu v Hedvě. Nový plot přislíben postavit do konce září 2020.
- info o poruše křovinořezu – oprava finančně neekonomická, návrh na zakoupení nového křovinořezu – 
výbor jednomyslně schválil. 
p.Stibal – opět pesimistické info k zájemcům o odpracování brigádnické povinnosti. Po zaslání přes 600 
SMS pozvánek se přihlásilo 20 zájemců. 19 z nich ovšem následně účast zrušili a přišel pouze 1 člen. 
Bylo opět nutné přistoupit k řešení přes dodavatelské subjekty.
p.Hampl – info o jednání k pronájmu chovného rybníčku v Tatenici.
- info o aktualizaci značení našich revírů.
Info k probíhající přípravě hospodářského odlovu sumců na Nemilce.
- info o osazení dodatkovými cedulemi revír Oborník.
- info k odlovu Bukovického potoka.
- info k odlovu 30ks kapra z rybníka Balaton pro veterinární kontrolu – Naše MO byla k této kontrole 
vybrána a vyzvána Veterinární správou.
- info o provedené revizi 2 el.agregátů

http://www.crszabreh.cz/


- info o dovozu krmení.
- info k probíhajícímu řízení na přidělení dekretu revíru Lupěné.
- info k vysazování – úhoř rychlený 5kg – Oborník, Nemilka, Lupěné.

- kapr 800kg do chovných revírů
- Po čtvrtroček 2000ks – do chovného potoka.
- do konce června se podařilo vysadit 1800kg kapra do lovných revírů. (k 30.6. bylo do našich 
revírů vysazeno 3000kg kapra).
- Po čtvrtroček – 7000ks

Dále byl projednán a navržen termín konání členské schůze, která musela být v jarním období 
zrušena, na 23.7.2020 v 18.00 hodin v Rybářském domě v Hedvě. Tento termín je také podmíněn
konáním krajské konference 30.7.2020, na kterou je nutné dodat podněty z VČS a zvolit delegáta. Pro 
zkušenosti s docházkou z posledních VČ schůzí jsme upustili od pronájmu prostor Kina Retro a schůze 
proběhne v prostorách naší klubovny. Všichni naši členové jsou srdečně zváni. 

6. Závěry a úkoly
Výbor souhlasí:
- s pořádáním charitativní akce R4P spolku Srdeční z.s. 14.-15.8.2020 na koupališti v Tatenici. 
- se zakoupením nového křovinořezu – náhradu za porouchaný.
- s konáním VČS dne 23.7.2020 v 18.00 hodin v Ryb.domě v Hedvě.

Úkoly: -
- doplnit web o nové členy RS – web – p.Hroch.
- nachystat konání VČS včetně podkladů a prostor.
- pozvat členy na VČS prostř. Webu, nástěněk a SMS zpráv – web, p.Hroch, p.Stibal.
- zakoupit nový křovinořez – p.Indra.
- upozornit na webu na poslední možnost zaplacení členského příspěvku pro rok 2020 – web, p.Hroch.

 Termín příští výborové schůze je středa 22. července 2020 v 16.00 hodin na klubovně v 
Hedvě.

Zapsal: Daniel Hroch.
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