
Č. j.:   32/20                                              On-line, 28.10.2020

Z Á P I S  č í s .  8 / 2 0 2 0

z online zasedání výboru MO ČRS Zábřeh dne 28. října 2020

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

Dozorčí komise: Milan Kochwasser.

Program:  1. Projednání a rozdělení korespondence. 
                 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení.
                     3. Projednání organizačních záležitosti, diskusní připomínky.
                     4. Závěry a úkoly.

Mimořádná epidemiologická situace a nová vládní omezení neumožnila setkání členů výboru klasicky v 
klubovně v Hedvě. Výbor na toto reagoval zřízením skupiny na jedné ze sociálních sítí a umožnil tak 
výborové setkání na dálku. 

1. Projednání a rozdělení korespondence
S korespondencí jsou všichni členové výboru seznámeni emailem průběžně po jejím obdržení na emailu
nebo vyzvednutí na poště. 

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 – splněno.
Prověřit všechny stávající smlouvy naší organizace – Mgr.Drapáč, p.Hroch, p.Hampl, p.Indra – splněno. 
Předání chaty na Nemilce novému správci panu Vernerovi během měsíce října – výbor, p.Holeňa, 
p.Verner – probíhá.
Info na web - hledáme brigádníky na výlov Balatonu a chovných na Oborníku prostřednictvím webu a 
SMS – p.Hroch, p.Stibal - splněno.
Navrhnout místa a druhy pro náhradní výsadbu na Lupěném – výbor - probíhá.
Finanční rozvaha čerpání dotací – jaké vybavení, nářadí apod. - výbor – probíhá.

3. Projednání organizačních záležitostí, diskusní připomínky

p.Jan Indra – info o stanovisku Ministerstva zemědělství k možnosti výkonu rybářského práva i po 
21.00 (v době zákazu volného pohybu osob):
- lov ryb je možný.
- lov je možný i po 21.00 hodině (v rámci povolené roční doby lovu).
- RS je úřední osoba a může kontrolovat i v noci.
- výlovy rybníků mohou nadále probíhat – hospodářská činnost spadající do výjimky.
- bivakování v přírodě mezi 21.00 – 5.00 není možné.
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Info o blížících se prověrkách v Ostravě – těch se smí zúčastnit pouze 2 zástupci organizace.
Vyzval k urgenci dostavby slíbeného plotu ze strany p.Hrdiny.
Navrhl jednat o poskytnutí finančního daru na konto obnovy Bečvy.
Informoval o zadrženém pytlákovi – předáno PČR.
Informoval že ve spolupráci s Martinem Veselým a Martinem Stibalem pracují na rezervačním systému 
pro výdeje povolenek, který by měl vyřešit několikahodinové čekání ve frontě.

p.Daněk – požádal o předání pokladních dokladů od pokladníka pro potřeby bilancování a plánování na 
rok 2021, jakmile to zdravotní stav p.Strouhala dovolí.

p.Kochwasser – informoval o vyřízení žádosti o dotaci 10000,- kč od sportovního výboru.
- informoval o spuštění kroužků do 10 lidí. V leštině pouze s nováčky. Následně však nařízení opět 
konání kroužků zastavilo.
p.Hroch – informoval o pozastavení možnosti pronajímat chatu na Nemilce a požádal ekonoma o 
vrácení zaplacených záloh posledních rezervací.
Info o demontáži vývěsky z bývalé galanterie a její přemístění na prodejnu ryb.potřeb pana Oldřicha 
Dostála. 
p.Mgr.Drapáč –  informoval o vypořádání nečerpané dotace na dětské závody, ryb.závody seniorů a 
běhu o vánočního kapra. Jelikož situace neumožnila a neumožní konání těchto plánovaných akcí, byly 
finanční částky na tyto akce 15.10. vráceny.

p.Hampl – info o hájení kapra na Lupěném od 30.10. a současném vysazení pstruha duhového.
- informoval o výlovu chovného rybníka v Hněvkově – sloveno 1000 ks kapra o váze 1710kg a 65ks štiky
o váze 15kg. Kapr vysazen do Nemilka 1A, Tatenice 1A a Sázava 2 Tatenice. Štika do Nemilky.
Dále dovezeno z Loštic a vysazeno 67 kg štiky (150ks) do Nemilky (12kg nad plán).
Ze Zlatých Hor dovezeno 300ks (20cm) štiky – vysazeno Postřelmov, Leština, Morava 21, Sázava 1, a
200ks Oborník. Do Oborníku v roce 2020 vysazeno tedy celkem 220ks Š1 – 23kg (10kg nad plán).  
- info o stavu vypouštění chovných rybníčků Oborník.

p.Stibal  - informoval o povinnosti  náhradní výsadby – do konce května 2021 je třeba vysadit 30ks
dřevin.
Výbor projednal  návrh  pana  Jana  Indry  poskytnout  finanční  pomoc  na  obnovu  otrávené  Bečvy  a
souhlasí s poskytnutím částky 10000,- kč. Navrhuje informovat o zřízeném účtu pro obnovu Bečvy na
našem webu, aby se mohli k dárcovství zapojit i zájemci z řad rybářské veřejnosti. 

4. Závěry a úkoly

Úkoly:
Info na web – stanovisko Ministerstva zemědělství – p.Hroch.
Sepsat darovací smlouvu na příspěvek 10000,-kč na konto pro obnovu otrávené Bečvy.
Uveřejnit na web konto na obnovu otrávené Bečvy pro případné zájemce o účasti na finanční pomoci – 
p.Hroch.
Předat pokladní doklady za rok 2020 ekonomovi – p.Strouhal.
Urgovat výstavbu plotu pana Hrdiny – Mgr. Drapáč.
Spustit nový rezervační systém výdeje povolenek před koncem roku 2020 – p.Indra, p.Veselý, p.Stibal, 
p.Hroch.

 Termín příští výborové schůze je pondělí 30. listopadu 2020 v 18.00 hodin na klubovně v 
Hedvě nebo online, dle situace.

Zapsal: Daniel Hroch.
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