
Č. j.:   30/20                  Rybářský dům Hedva, 28.8.2020

Z Á P I S  č í s .  6 / 2 0 2 0

ze schůze výboru MO ČRS Zábřeh dne 28. srpna 2020

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

Hosté: Jan Holeňa. 

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. 
Najít zástupce za pana Jana Holeňu ve funkci správce chaty Nemilka – probíhá.
Zakoupit olejový radiátor do chaty Nemilka – výbor – probíhá.
Upozornit rybáře na dodržování zákazů vjezdů na cizí pozemky za účelem parkování na březích revírů – 
web – p.Hroch - splněno.
Demontovat původní info nástěnku na bývalé galanterii – p.Hroch – probíhá.
Doplnit web o nové členy RS – web – p.Hroch - splněno.
Nachystat konání VČS včetně podkladů a prostor – splněno
Pozvat členy na VČS prostř. Webu, nástěněk a SMS zpráv – web, p.Hroch, p.Stibal - splněno.
Zakoupit nový křovinořez – p.Indra - splněno.
Upozornit na webu na poslední možnost zaplacení členského příspěvku pro rok 2020 – web, p.Hroch - 
splněno.

3. Projednání organizačních záležitostí, diskusní připomínky

p.Mgr.Drapáč –  informoval o průběhu odkupu pozemků od f.UNO Janeba. Část podél plotu rozšiřující 
stávající pozemek pro snadnější vjezd do plánované nové garáže je již odkoupena a převedena. Další 
část odkupu (podíl na nové příjezdové cestě) je nadále ve fázi doladění kupní smlouvy se všemi 
podílníky.
Informoval o opravě údajů v katastru dle skutečného stavu k pozemkům rybníku Balaton. Již 
aktualizováno.
Informoval o probíhajícímu řízení udělení dekretu na náš revír Lupěné.
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p.Indra – Informoval o jednání na proběhlé krajské konferenci v Ostravě.
- navrhl pro letošní rok z důvodu šíření nemoci Covid-19 zrušit podzimní rybářský závod seniorů.
- informoval o neseriozním a neloajálním vyjadřování jednoho z našich členů, prostřednictvím jeho 
osobních (i nepravdivých) komentářů na sociálních sítích a navrhuje zabývat se takovým počínáním 
členů na úrovni dozorčí komise, v krajním případě s návrhem na vyloučení z naší MO.
- upozornil na nutnost obeznámit zainteresované složky Českého Rybářského svazu se změnou označení 
revíru Lupěné po udělení dekretu a nového čísla revíru.
- informoval o letním sečení našich revírů a ost. travnatých ploch.  

p.Hampl – oznámil termín výlovu chovného rybníka Balaton v Hněvkově 17.10. 2020 a výlovu chovných
rybníčků na Oborníku 24.10.2020.
- informoval o vysazování 1300 kg kapra na Nemilku, Lupěné, Oborník, postřelmov, Morava 21 a Sázava 
M. 1 dne 27.srpna.
- informoval o nákupu a dovozu krmného obilí do rybochov. Zařízení v průběhu července a srpna v 
množství 5000kg.
- zhodnotil a poreferoval o proběhlých hospodářských odlovech sumců na Nemilce 17.7. a 7.8.2020.
Oba odlovy proběhly bez problémů v příjemném duchu všech zúčastněných „sumcařů“ a zástupců 
organizátorů a členů rybářské stráže. Prvního termínu 17.-19.7. se zúčastnilo 28 lovících a podařilo se 
ulovit 4 kusy sumce ve velikostech 61, 66, 77 a 115cm. Srpnovému termínu již počasí teplotně přálo 
více, zůčastněným 20 rybářům se podařilo ulovit 6 sumců ve velikostech 75, 80, 85, 110, 160! a 171! 
cm.

4. Závěry a úkoly

Výbor souhlasí:
- se zrušením letošního ročníku podzimního rybářského závodu seniorů.
- s tvdými postihy členů porušujících stanovy vystupováním proti vlastní organizaci šířením 
nepodložených a nepravdivých zpráv a komentářů na soc. sítích a jinde.
Bere na vědomí:
- výsledky jednání Krajské konference 2020.
- výsledky hospodářského non-stop odlovu sumců na Nemilce 17.7. a 7.8.2020
Úkoly:
- informovat o výsledcích hospodářského non-stop odlovu sumců na Nemilce 17.7. a 7.8.2020 členy 
prostřednictvím webu  - p.Hroch.
- informovat složky ČRS,z.s. o změně čísla revíru Lupěné, jakmile bude nově přidělené – p.Hroch.

 Termín příští výborové schůze je středa 30. září 2020 v 18.00 hodin na klubovně v Hedvě.

Zapsal: Daniel Hroch.
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