
Č. j.: v2/2021       V Zábřehu 26. 5. 2021
Z Á P I S  č í s .  5 / 2 0 2 1

ze zasedání výboru MO ČRS Zábřeh v Rybářském domě Hedva dne
26. května 2021

Přítomni: Karel Strouhal, Jan Indra, Jaroslav Hampl, Mgr. Jan Drapač, Jiří Daněk, Martin Stibal
Omluveni: Daniel Hroch
Dozorčí komise: Milan Kochwasser, Martin Veselý

Program:
1. Rozdělení činností vykonávaných jednatelem naší MO 
2. Projednání a rozdělení korespondence
3. Kontrola plnění úkolů a usnesení
4. Projednání organizačních záležitosti, diskusní připomínky
5. Závěry a úkoly

1. Rozdělení činností vykonávaných jednatelem naší MO
Pan Hampl informoval výbor o pravděpodobné dlouhodobější neschopnosti jednatele naší MO vykonávat svou 
funkci. Z toho důvodu je nutné rozdělit agendu jednatele mezi členy výboru případně další členy naší MO. Výbor 
následně odsouhlasil rozdělení úkolů – p. Hampl bude vyřizovat poštu, p. Indra (dle Stanov ČRS plnivší dočasně 
také funkci jednatele naší MO) eviduje veškerou agendu související s povolenkami a místenkami, p. Veselý je 
pověřen tvorbou zápisů ze schůzí a ve spolupráci s p. Daňkem správcem webu naší MO. 

2. Projednání a rozdělení korespondence
S korespondencí jsou všichni členové výboru seznámeni e-mailem průběžně po jejím obdržení na e-mailu nebo 
vyzvednutí na poště.

3. Kontrola plnění úkolů a usnesení
Rozšíření klubovny – přístavba garáže – probíhá, p. Stibal.
Navrhnout místa a druhy stromů pro náhradní výsadbu na Lupěném – výbor – splněno. 
Finanční rozvaha čerpání dotací – jaké vybavení, nářadí apod. - výbor – splněno.
Kontrola dodávky zbývající části objednaných věcí hrazených z dotace – výbor – probíhá. 
Upozornit pana Hrdinu na neoprávněné uložení stavebního materiálu na našem pozemku s výzvou k jeho 
odstranění – Mgr. Drapač – splněno.
Zrušení věcného břemene na bývalé příjezdové cestě do areálu v Hedvě – Mgr. Drapač – splněno.
Zrealizovat ve spolupráci s vedoucími ryb. kroužků on-line školení mladých rybářů – p.Kochwasser - splněno.

4. Projednání organizačních záležitosti, diskusní připomínky
Kochwasser: Informoval o plánovaném termínu tradičních rybářských závodů mládeže v Leštině v sobotu 5.6. 
Požádal výbor o zajištění násady kapra. Informace o hájení revíru budou zveřejněny na webu naší MO. 

Hampl: informoval o nákupu technických prostředků pro práci naší MO. Celkové výdaje jsou necelých 600 tisíc 
korun, z této částky je 50% hrazeno z dotace. Dále informoval o průběžném vysazování ryb do našich revírů – 
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štika rychlená – 1200 ks rozděleno do revírů a lipan dvouletý (900 ks, 100 kg) do revíru Morava 21, M.S.2P, Březná
1. Do rybochovných zařízení bylo vysazeno 2500 ks pstruha duhového, 800 ks štiky a 180 tisíc ks ostroretky. 
Objednána je násada kapra. 
V prvním týdnu v červnu by měly být na rybník Oborník umístěny nové cedule s úpravou týkající se lovu dravců 
na revíru v letošním roce. 

Drapač: Informoval o výsadbě stromů na Lupěném a v Hněvkově. Zajistil papírovou agendu související s nákupem
nových věcí v rámci dotace. Navrhl výboru přijmout nového člena - pana B. Jaška, jednomyslně schváleno. 

Indra: Připomněl požadavek p. Hrdiny na zapůjčení chaty Nemilka v termínu 17.6. – 21.6., kdy je plánován závod 
Beton race. Nic se za poslední měsíc nezměnilo, chata je obsazená rybáři a tudíž není možné ji poskytnout p. 
Hrdinovi. Jediný vstřícný krok z naší strany je snad jen natažení prodlužovacího kabelu z chaty v případě, že by 
organizátoři závodu potřebovali elektrickou energii. S konáním závodu bude spojeno omezení lovících – stejně 
jako v minulých letech bude v sobotu 20.6. na hrázi zvýšený hluk a na úrovní první zátoky budou ve vodě bójky 
vymezující trať plavcům. 
Dále otevřel otázku výroční členské schůze a termínu jejího konání. Výbor se usnesl, že vyčká se stanovením 
termínu v návaznosti na vývoj pandemie. 

Daněk: Spravuje aktuálně rezervační web pro chatu Nemilka a je kontaktní osobou pro zájemce. Prozatím 
závazně potvrdil objednávky za červen. Provoz chaty je možný se zvýšenými hygienickými opatřeními. 

Strouhal: Informoval o nutnosti uzavřít smlouvu na úklid komunálního odpadu od našeho ryb. domu v Hedvě. 

Stibal: Informoval o sporu s firmou zajišťující odstranění vzrostlých stromů na Lupěném, kdy firma požadovala 
uhrazení vícenákladů - dohodnuto mimosoudní vyrovnání.

5. Závěry a úkoly

Stibal: Naplánovat a vyhlásit brigádu na sečení revíru Lupěné. 
Drapač: Dotáhnout administrativní záležitosti spojené s nákupem nového vybavení. 
Strouhal: Zajistit smluvní vztah s vybraným subjektem na odvoz komunálního odpadu. 

Termín příští výborové schůze je středa 30. června 2021 v 18.00 hodin na klubovně v Hedvě nebo online, dle 
situace.

Zapsal: Martin Veselý
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