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Č. j.: v6/2021                V Zábřehu 1. 9. 2021 

Z Á P I S  č í s .  7 / 2 0 2 1  

 
ze zasedání výboru MO ČRS Zábřeh v Rybářském domě Hedva dne 

1. září 2021 

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

Dozorčí komise: Martin Veselý 

 
 
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 

S korespondencí jsou všichni členové výboru seznámeni e-mailem průběžně po jejím obdržení na e-mailu nebo 
vyzvednutí na poště. 
 
2. Kontrola plnění úkolů a usnesení 
Rozšíření klubovny – přístavba garáže – p. Stibal, probíhá. 
Dotáhnout administrativní záležitosti spojené s nákupem nového vybavení – Mgr. Drapač, splněno. 
Zajistit smluvní vztah s vybraným subjektem na odvoz komunálního odpadu – Strouhal, splněno. 
Kontaktovat p. Hrdinu kvůli úklidu věcí po závodě Beton race na Nemilce – Mgr. Drapač, splněno. 
 
3. Projednání organizačních záležitosti, diskusní připomínky 

Mgr. Drapač: Informoval o úklidu nepořádku po konajícím se závodu Beton race se značným zpožděním.  
 
Indra: Informoval o požadavku úklidu našeho pozemku vedle klubovny, kde jsou odloženy věci pana Hrdiny. 
 
Veselý: Informoval o blížícím se zasedání Dozorčí komise, kde bude projednáván přestupek našeho člena za 
noční rybolov v Mohelnici.  
 
Stibal: Informoval o vysečení rybochovných zařízení Hrabišín, Bohutín a kolem revírů. Letos proběhne ještě 
opakované sečení rybochovných zařízení. Dokončeno oplocení kolem rybníčku pod hrází, probíhající terénní 
úpravy. 
 
Indra: Informoval o termínu výroční členské schůze v sobotu 20. listopadu, při té příležitosti budou předány 
případná vyznamenání členů naší MO. Rybářská stráž zadržela 2 povolenky a přistihla 1 pytláka, za svou práci 
vyslovil pochvalu členům RS.  
 
Hampl: Informoval o vysazení 20 metráků kapra: Oborník, Nemilka, Lupenné, Morava 21, Sázava 1. Dále 
informoval o přípravách na MS LRU muška – všechny podrobné informace jsou na našich webových stránkách.  

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

email: crs.zabreh@seznam.cz;  IČO: 18050514  

Český rybářský svaz, z.s. – MO Zábřeh  



2 

Byly stanoveny termíny podzimních výlovů našich RCHZ - 16.10.2021 - rybník Hněvkov; 23.10.2021 - rybníčky 
Oborník I. a II.; 28.10.2021 (svátek) - Bohutín; 30.10.2021 - p. Rýznar - rybník Sychrov H. Studenky 
 

5. Závěry a úkoly 
 

žádné 
 

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

Zapsal: Martin Stibal  


