
Č. j.:   31/20                  Rybářský dům Hedva, 30.9.2020

Z Á P I S  č í s .  7 / 2 0 2 0

ze schůze výboru MO ČRS Zábřeh dne 30. září 2020

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

Hosté: Jan Holeňa, p. Jiří Verner (nový správce chaty Nemilka). 

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, 
částečně splněno.
Prověřit všechny stávající smlouvy naší organizace – Mgr.Drapáč, p.Hroch, p.Hampl, p.Indra – probíhá, 
částečně splněno. 
Najít zástupce za pana Jana Holeňu ve funkci správce chaty Nemilka – splněno.
Zakoupit olejový radiátor do chaty Nemilka – výbor – splněno.
Demontovat původní info nástěnku na bývalé galanterii – p.Hroch – splněno.
Informovat o výsledcích hospodářského non-stop odlovu sumců na Nemilce 17.7. a 7.8.2020 členy 
prostřednictvím webu – p.Hroch – splněno.
Informovat složky ČRS,z.s. o změně čísla revíru Lupěné, jakmile bude nově přidělené – p.Hroch - 
splněno.

3. Projednání organizačních záležitostí, diskusní připomínky

p.Mgr.Drapáč –  informoval o chybě v požadavku na udělení dekretu na revír Lupěné dle příchozí 
pošty, chybu napravil a poslal znovu.
- info o jednání v Žichlínku ohledně pronájmu chovného rybníčka a vyhotovení nájemní smlouvy.
- informoval o provedené opravě zápisu v katastru Hněvkovského rybníka – nyní již veden jako rybník.
p.Hampl – informoval o nákupu 80 metráků krmného obilí na další rok a o nákupu granulí.
- přivítal pana Jiřího Vernera - nového správce chaty. Dohodnuto předání chaty, vybavení a agendy od
stávajícího správce pana Holeni v průběhu října.
- informoval že 17.a18.9.2020 proběhl průzkumný odchyt  z Ústavu biologie a obratlovců AVČR.V.V.I. viz
studie.
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- informoval o vysazení PD dle OP do revírů 140kg
-  informoval  o plánovaných výlovech Balatonu a Oborníku chovných rybníčků.  Požádal  o zveřejnění
požadavku na brigádníky na tyto výlovy prostřednictvím webu a sms.
- info o přislíbení dodávky násady parmy.
p.Stibal  - informoval o povinnosti náhradní výsadby za pokácené topoly. Je třeba rozhodnout kam a
jaké druhy stromů vysadit.
-  v návaznosti  na blížící  se období výdeje povolenek pro rok 2021 otevřel znovu diskusi k původně
navrhovanému rezervačnímu systému výdeje povolenek na stanovený konkrétní čas a konkrétního člena
v  problematickém  období  pandemie  Covid-19.  Velké  množství  různých  poplatků  (dle  věku  člena),
rozmanitost  povolenek  způsobuje  u  mnoha  členů  dezorientaci  v  jejich  požadavcích  a  následné
opravování špatně vydané povolenky je přitěžující i za stávajícího výdeje a platby přímo v hotovosti,
natož např. při platbách předem na účet (toto by zvládl možná zaměstnanec na plný úvazek, kterého
nemáme) a k tomu stále platí povinost fyzicky vyznačit výdané povolenky do legitimace člena.
p.Daněk - úkol: finanční rozvaha jak postupně čerpat získané dotace na nářadí atd.

4. Závěry a úkoly

Úkoly:
- předání chaty na Nemilce novému správci panu Vernerovi během měsíce října – výbor, p.Holeňa, 
p.Verner.
- informovat členy, že stále hledáme brigádníky na výlov Balatonu a chovných na Oborníku 
prostřednictvím webu a SMS – p.Hroch, p.Stibal.
- navrhnout místa a druhy pro náhradní výsadbu na Lupěném – výbor.
- finanční rozvaha čerpání dotací – jaké vybavení, nářadí apod. - výbor.

 Termín příští výborové schůze je pondělí 28. října 2020 v 18.00 hodin na klubovně v Hedvě.

Zapsal: Martin Stibal.


	ČRS, z.s. MO Zábřeh, Oborník 2397/41, 789 01 Zábřeh

