
  
Č.j.: 26/20                                                                                                      V Zábřehu  23. 7. 2020 
 

Všem členům, výboru MO
Všem členům dozorčí komise  
Výboru ÚS ČRS Ostrava  

Z Á P I S  

z členské schůze Českého rybářského svazu, Místní organizace Zábřeh 

konané 23. července 2020 v rybářském domě v Hedvě v Zábřehu. 

Účast: viz prezenční listina. 

1) Zahájení.

Jednání členské schůze zahájil v 18:00 hod. jednatel ČRS,z.s., MO Zábřeh pan Hroch, pověřený výborem
vedením členské schůze. Přivítal přítomné členy ale vzhledem k tomu, že na zasedání nebyla přítomna 
nadpoloviční většina všech členů MO, odložil zahájení jednání dle jednacího řádu ČRS čl. 21, odst. 2b o 
15 minut. Po uplynutí této lhůty zahájil schůzi. Předal slovo předsedovi Mgr. Janu Drapáčovi, který 
úvodním slovem zhodnotil období od minulé členské schůze, do něhož se z důvodu odsunutí původního 
březnového termínu kvůli opatřením proti šíření Covid-19 promítla i velká část činnosti organizace v roce 
letošním. Tradičně vyzval přítomné k povstání a uctění památky všech členů ČRS,z.s, MO Zábřeh, kteří 
zemřeli v období mezi členskými schůzemi. 

2) Návrh a schválení programu jednání členské schůze.

Poté jednatel přistoupil k programu členské schůze. Předložil k posouzení a schválení program členské 
schůze: 

1) Zahájení.

2) Návrh a schválení programu jednání členské schůze.

3) Volba mandátové komise.

4) Volba návrhové komise.

5) Volba delegáta na územní konferenci ČRS.

6) Zpráva o činnosti a hospodaření MO ČRS Zábřeh za rok 2019.

7) Zpráva dozorčí komise.
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8) Finanční uzávěrka roku 2019 a návrh finančního rozpočtu MO ČRS Zábřeh na rok 2020.

9) Předání vyznamenání členům naší MO.

10) Návrhy na úpravu bližších podmínek výkonu rybářského práva pro následující období.

11) Diskuse.

12) Usnesení.

13) Závěr.

K programu jednání nebylo připomínek, rovněž nebyly podány návrhy k doplnění. Hlasováním 42 hlasů
pro byl program jednání jednomyslně schválen. 

3. Volba mandátové komise.  

Navržena komise v počtu tří členů. p. Oldřich Dostál, Kateřina Šínová, p. Jaroslav Rataj. Pro hlasovalo
39, zdrželi se 3. Komise byla zvolena.  

Mandátová komise překontrolovala presenční listinu ověřila počet přítomných a přečetla zprávu 
mandátové komise. Schůze v počtu 42 členů je usnášeníschopná.

4. Volba     návrhové     komise.  

Do návrhové  komise  byl  výborem navržen  pan Milan  Kochwasser  a  doplněna  z  pléna  byla  panem
Martinem Veselým a Pavlem Blankou. Při hlasování ve volbě návrhové komise bylo 39 hlasů pro, proti 0
a zdrželi se 3. Návrhová komise v tomto složení byla zvolena. 

5) Volba delegáta na územní konferenci ČRS.

Výbor navrhl delegovat pana Jana Indru. Jiný návrh z pléna nebyl. Pro hlasovalo všech 42 přítomných. 
Delegátem na Územní konferenci 2020 byl zvolen pan Jan Indra.

6) Zpráva o činnosti a hospodaření MO ČRS Zábřeh za rok 2019.

Mgr.Jan Drapáč zhodnotil činnost MO v uplynulém období, plnění úkolů z minulé členské schůze, 
pronájem chaty na Nemilce a zmínil také náročné jarní období během vládních opatření, obzvláště 
komplikované výdeje povolenek.

Pan Jan Indra seznámil přítomné se stavem členské základny, množstvím vydaných povolenek a 
místenek v roce 2019. Jako vedoucí rybářské stráže rovněž přečetl zprávu RS za rok 2019.

Hospodář p.Jaroslav Hampl přečetl zprávu o hospodaření na chovných a lovných revírech naší 
organizace a LRU muška za 2019.

Brigádnický referent p. Martin Stibal přečetl zprávu úseku brigádnické činnosti.

Zprávy jsou přílohou tohoto zápisu.

7) Zpráva dozorčí komise.
Zprávu dozorčí komise za rok 2019 přečetl její předseda p.Milan Kochwasser. Zpráva je rovněž přílohou 
tohoto zápisu.

8) Finanční uzávěrka roku 2019 a návrh finančního rozpočtu MO ČRS Zábřeh na rok 2020.
Zprávu o finančním hospodaření a účetní závěrku za rok 2019 přečetl ekonom Jiří Daněk. Seznámil také 
členy s návrhem rozpočtu na rok 2020. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.



9) Předání vyznamenání členům naší MO.

Výbor MO ocenil zasloužilé členy naší organizace předáním vyznamenání ČRS za jejich dlouholetou práci 
pro naši organizaci a reprezentaci v rybářském sportu.

10) Návrhy na úpravu bližších podmínek výkonu rybářského práva pro následující období.

Výbor ČRS,z.s. ÚS Ostrava předkládá členským schůzím ke schválení návrhy změn bližších podmínek 
výkonu rybářského práva pro dodatek 2021 a požaduje stanovisko naší ČS jako podklad pro Územní 
konferenci. O jednotlivých návrzích bylo hned hlasováno.

Návrh č.1. - Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba (amur, lín, parma), musí být zapsána 
neprodleně po přisvojení.
Pro 42, proti 0, zdrželi se 0, návrh prošel.

Návrh č.2. - Nejmenší lovná míra štiky obecné je 60 cm, candáta obecného 50 cm. Při lovu na rybku 
musí být nástražní rybička delší než 15 cm. Druhy ryb, které nemají stanovenou nejmenší lovnou míru. 
Pro 28, proti 7, zdrželi se 7, návrh prošel.

Návrh č.3. - Při lovu na nástražní rybku se smí použít pouze celá nástražní rybka, jejíž délka je 
minimálně 15 cm. Minimální délka všech druhů ryb, kromě těch, které mají podle vyhlášky č. 197/2004 
Sb. určenu vyšší, se stanovuje na 15 cm. Toto ustanovení platí i pro přechovávané nástražní rybky. 
Minimální délka se nevztahuje na karase stříbřitého a střevličku východní.                                         
Pro 27, proti 6, zdrželi se 9, návrh prošel.

Návrh č.4. - U revírů, ve kterých je zmíněn „režim chyť a pusť“ musí být všechny ryby neprodleně a s 
maximální šetrností vráceny zpět do revíru, ve kterém byly uloveny.           
Pro 42, proti 0, zdrželi se 0, návrh prošel.

Návrh č.5. - U revírů s ikonou rybáře na invalidním vozíku se jedná o revír s místy vhodnými pro 
handicapované rybáře. Tato místa jsou přednostně určeno pro držitele průkazu ZTP- P a ZTP s 
pohybovým omezením (vozíčkáře a osoby tělesně postižené - pohybující se pomocí francouzských holí 
nebo berlí). Lovící na tomto místě je povinen toto omezení respektovat a místo „určené osobě“ na 
požádání neprodleně uvolnit.           
Pro 40, proti 0, zdrželi se 2, návrh prošel.

Návrh č.6. - Při lovu na umělou mušku a muškařením na revírech mimopstruhových v době od 1. ledna 
do 15. června: • je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského 
prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce o maximální délce odpovídající dvojnásobné 
délce používaného prutu a s nástrahami v maximální velikosti 3 cm; • je zakázáno lovit na jakékoliv 
gumové nástrahy a používat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělo mušky, stejně tak je zakázáno použití 
jakýchkoliv plovoucích zařízení jako je kulové plovátko, splávek apod. Je zakázáno vybavovat nástrahy 
doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotující plíšek, vrtulka nebo 
gumička; • je dovoleno používat pouze jednoháčky.           
Pro 41, proti 0, zdrželi se 1, návrh prošel.

11. Diskuse

p.Talač – dotaz na možnost povolení ke vjezdu k rybníku Oborník – odpověděl p.Indra, povolení vydat 
nelze. Upozornění dáme na web.

p.Rataj – upozornil na nepovolené kempování v měsíci červenci na pískovně Lupěné, řešeno městskou 
policií. Požádal u upozornění členů na zákaz kempování u našich revírů např. prostřednictvím webu.

 



p.Hlavinka – upozornil na závady na boudě na Oborníku. P. Indra odpověděl že některé opravy již 
proběhly a další závady prověříme a pokusíme se opravit.

p.Hlavinka – upozornil na nepovolená ohniště a upravovaná lovná místa na Nemilce.

p.Elner – dotaz na stanovisko naší MO k žádosti o povolení vybudování mola majitelem občerstvení Kancl
na hrázi Oborníka. Výbor k tomuto záměru podal nesouhlasné stanovisko již na minulé výborové schůzi.

p.Čuka – dotaz na provádění kontrol MÚ - nepovoleného vypouštění odpadních vod do městského 
náhonu. Odpověděl p. Indra.

p.Geprt – návrh na ÚBPVRP pro rok 2021 – míra štiky 60cm, candáta 50cm a minimální velikost 
nástražní rybičky 10cm. Pro hlasovalo 14, proti 10, zdrželo se 18, návrh prošel. 

p.Glocar - návrh na ÚBPVRP pro rok 2021 – minimální délka živé rybky 15cm a minimální délka části 
mrtvé rybky 15 cm. Pro 1, proti 13, zdrželo se 28, návrh neprošel.

12. Usnesení . 

Po  projednání  všech  bodů  programu, přednesl předseda návrhové komise Milan Kochwasser návrh
usnesení: 

 

U S N E S E N Í 

členské schůze MO ČRS v Zábřehu, konané 23. července 2020 v   rybářském  

domě v Hedvě v Zábřehu.     

Členská schůze schvaluje: 

1. Program výroční členské chůze.
2. Volbu mandátové komise ve složení: Oldřich Dostál, Kateřina Šínová, Jaroslav Rataj.
3. Volbu návrhové komise ve složení: Milan Kochwasser, Martin Veselý, Pavel Blanka.
4. Zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření MO ČRS Zábřeh za období od poslední členské schůze.
5. Zprávu ekonoma a účetní závěrku za rok 2019.
6. Finanční rozpočet MO ČRS Zábřeh na rok 2020.
7. Volbu p.Jana Indru za delegáta na konferenci ÚS ČRS Ostrava. 8. Návrh VÚS Ostrava č.1,2,3,4,5 a 6 
na ÚBPVRP pro rok 2021. 9. Návrh p.Geprta na ÚBPVRP pro rok 2021 – míra štky 60, candáta 50 a 
nejmenší povolená velikost nástražní rybičky 10cm.

Členská schůze neschvaluje:

návrh p.Glocara na ÚBPVRP pro rok 2021 – minimální délka živé rybky 15cm a minimální délka části 
mrtvé rybky 15 cm.

Členská schůze bere na vědomí: 

1. Zprávu dozorčí komise za rok 2019. 
2. Vyhodnocení plnění usnesení z členské schůze MO ČRS Zábřeh z 16. 3. 2019. 
3. Udělení svazových vyznamenání členům MO ČRS,z.s. Zábřeh. 

Členská schůze ukládá výboru MO: 

a) projednat přednesené diskusní příspěvky a podat potřebná vysvětlení členům do 2 měsíců od konání
členské schůze.
b) Upozornit prostřednictvím webu rybáře na zákaz vjezdu automobily do bezprostřední blízkosti rybníka
Oborník.



c) Upozornit rybáře na dodržování zákazu kempování kolem našich revírů.
d) Upozornit rybáře na dodržování zákazu rozdělávání ohňů a upravování břehů na březích revírů.
e) Opravit nejnutnější závady na boudě na Oborníku.
 
Hlasování o usnesení: 

 
Pro: 24
Proti: 0 
Zdrželi se: 18

 
Předsedající schůze pan Hroch konstatoval vyčerpání schváleného programu členské schůze a prohlásil ji
za ukončenou. Poděkoval přítomným za účast a příspěvky k věcnému jednání. 

Zapsal: Daniel Hroch  
Ověřil: Milan Kochwasser, Jan Indra.

Přílohy:

Prezenční listina

Zpráva o finančním hospodaření MO, účetní uzávěrka roku 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020.

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření místní organizace za rok 2019.

Zpráva o činnosti dozorčí komise za rok 2019. 

Zápis mandátové komise.

Zápis návrhové komise. 
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