
Č. j.:   33/20                            Rybářský dům Hedva, 18.12.2020

Z Á P I S  č í s .  9 / 2 0 2 0

ze zasedání výboru MO ČRS Zábřeh v Rybářském domě Hedva dne 18. prosince 2020

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

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.

Zasedání výboru plánované na 30.listopadu se neuskutečnilo ani online. Důvodem byla nepřítomnost 2 
členů a onemocnění 3 členů výboru.   

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.
Předání chaty na Nemilce novému správci panu Vernerovi během měsíce října – výbor, p.Holeňa, 
p.Verner – splněno.
Navrhnout místa a druhy pro náhradní výsadbu na Lupěném – výbor - probíhá.
Finanční rozvaha čerpání dotací – jaké vybavení, nářadí apod. - výbor – probíhá.
Info na web – stanovisko Ministerstva zemědělství – p.Hroch – splněno.
Sepsat darovací smlouvu na příspěvek 10000,-kč na konto pro obnovu otrávené Bečvy – p.Hroch, 
Mgr.Drapáč – splněno.
Uveřejnit na web konto na obnovu otrávené Bečvy pro případné zájemce o účasti na finanční pomoci – 
p.Hroch – splněno.
Předat pokladní doklady za rok 2020 ekonomovi – p.Strouhal – splněno.
Urgovat výstavbu plotu pana Hrdiny – Mgr. Drapáč – splněno, p.Hrdina se však k plnění slibu nemá.
Spustit nový rezervační systém výdeje povolenek před koncem roku 2020 – p.Indra, p.Veselý, p.Stibal, 
p.Hroch – splněno.

3. Projednání organizačních záležitostí, diskusní připomínky

p.Mgr.Drapáč –  info k dostavbě plotu panem Hrdinou – přislíbeno že plot dokončí do konce roku (jen 
nevíme kterého :-( ).
- představil znění smlouvy na pronájem chovného rybníčku v Tatenici. Výbor znění schválil a je možno 
nechat podepsat.
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- info k udělení dekretu na pískovnu Lupěné naší MO. Zbývá jen osadit revír tabulemi s novým číslem 
revíru. Upozorňujeme také všechny rybáře, aby při vyplňování docházky od roku 2021 nezapoměli 
uvádět již nové číslo revíru Lupěné 1A - 
p.Daněk – info o předání chaty, inventuře vybavení a vyúčtování plateb za ubytování na chatě v roce 
2020.
p.Hroch – nechal hlasovat o přijetí nového člena Adama Jílka. Výbor přijetí schválil. 
- informoval o dvou žádostech o vystavení převodky do jiné organizace.
- upozornit pana Hrdinu na úklid stavebního materiálu uloženého na našem pozemku bez předešlého 
souhlasu.
- upozornil na potřebu přizpůsobit systém školení nových členů problematické době pandemie covidu.
- otevřel diskusi o přijaté emailové žádosti pana Igora Korvase na prokácení části břehových porostů na 
pískovně Lupěné) z důvodu prosvětlení jeho blízkého rekreačního pozemku. Bude potřeba udělat 
obhlídku zmiňované situace a dále se vyjádřit.  
p.Hampl – informoval o úkolu osadit nově označený revír  Lupěné 1A cedulemi s novým názvem a
identifikačním číslem revíru. Je nutné nechat polepit cedule novými texty a označit jimi revír na přelomu
roku.
Informoval o výsledcích proběhlého průzkumu stavu populace Po potočního na revíru Březná.
- info k plnění zarybňovacího plánu 2020.
- info z proběhlých prověrek v Ostravě.
- informoval o prodloužení nájemní smlouvy na přehradě Nemilka. 
p.Stibal  – občas jsou ze strany členů dotazy,  proč nedostávají  informační  SMS i  když  při  podpisu
souhlasu telefoní číslo uvedli. Jestli člen už jednou souhlas GDPR s telefonem a emailem podepsal a
odevzdal  a  stále  smsky  nedostává,  je  potřeba  vyplnit  a  odevzdat  souhlas  ještě  jednou.  Je  třeba
obzvláště  tel.číslo  a  mailovou adresu  vypsat  dostatečně čitelně,  aby  nemohlo  dojít  při  zanesení  do
systému k chybě, která by měla za následek odesílání sms třeba na úplně nezasvěcené telefoní číslo, což
se nám již stalo.
- info o vyvrácených stromech na revíru pískovna Postřelmov – potřeba odstranit. Předběžně domluva s
našimi členy z Postřelmova.
- návrhuje zanesení do projektu rekonstrukce klubovny a přístavby garáže také nový komín. Výborem
schváleno.

4. Závěry a úkoly

Výbor schvaluje:
- přijetí nového člena Adama Jílka.
- zahrnout do rekonstrukce i nové těleso komína.
- znění pachtovní smlouvy na pronájem chovného rybníčka v Tatenici.
Úkoly:
- upozornit pana Hrdinu na neoprávněné uložení stavebního materiálu na našem pozemku s výzvou k 
jeho odstranění – Mgr.Drapáč.
- zhotovit nové cedule označení revíru Lupěné 1A a revír na přelomu roku nově označit – p.Hroch.
- odstranit vyvrácené stromy na pískovně v Postřelmově formou brigády – p.Stibal.
- informovat členy na webu o potřebě vyplnit nový GDPR souhlas, pokud chtějí dostávat info SMS – 
p.Hroch.
- podepsat pachtovní smlouvu na pronájem chovného rybníčka v Tatenici – p.Mgr.Drapáč, p.Hroch.
- promyslet a naplánovat systém školení nových členů v době omezení kvůli pandemii covid – p.Hampl, 
p.Indra, p.Hroch.
- upozornit rybáře prostřednictvím webu na nové značení revíru Lupěné a na správné zapisování nového 
označení do povolenky od roku 2021 – p.Hroch.
- prověřit vážnost zastínění pozemku pana Igora Korvase pobřežním porostem na pískovně Lupěné – 
výbor.
 
Termín příští výborové schůze je pondělí 29. ledna 2021 v 18.00 hodin na klubovně v Hedvě 
nebo online, dle situace.

Zapsal: Daniel Hroch.
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