
Č. j.: v8/2021       V Zábřehu 27. 10. 2021

Z Á P I S  č í s .  9 / 2 0 2 1

ze zasedání výboru MO ČRS Zábřeh v Rybářském domě Hedva dne
27. října 2021

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

3. Projednání organizačních záležitosti, diskusní připomínky
Hroch: Informoval výbor o zdravotních problémech, které mu neumožňují aktuálně vykonávat funkci jednatele 
naší MO a poděkoval zbylým členům za práci, kterou vykonávají po dobu jeho nemoci. V souvislosti s 
nadcházejícími volbami na jaře příštího roku předeslal, že nebude kandidovat do nového výboru.  

Kochwasser: Informoval o počtech dětí v kroužcích, celkem eviduje 36 nováčků, což odráží dlouhodobý trend 
poklesu zájemců o rybaření. 

Hampl: Zhodnotil říjnové MS v LRU muška jako velmi úspěšné, poděkoval všem zúčastněným za spolupráci. 
Informoval o vysazování ryb do našich revírů. Na „Balatoně“ bylo sloveno celkem 1668 kg kapra, kterým byly 
osazeny revíry Nemilka 1A, Sázava 2 a Tatenice 1A. Na RCHZ na Oborníku bylo sloveno 1518 kg kapra, dále štika, 
amur, lín, candát, rybami byly osazeny naše revíry. Dále byla dovezena štika, celkem 150 kg bylo vysazeno do 
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Nemilky, necelých 30 kg do dalších revírů. Zbývá ještě do výše osazovacího plánu našich revírů vysadit lína přes 
100 kg, candáta cca 40 kg, mníka, parmu, PO a PD. 

Stibal: Poděkoval všem rybářům za obětavou práci při výlovech, neboť počty zúčastněných na výlovech klesají, 
avšak množství práce je stále stejné.   

Indra: Připomněl termíny listopadových schůzí – v pondělí(!) 15.11. schůze výboru a 20.11. výroční členská 
schůze v kině. Apeloval na všechny dotčené, aby do termínu výborové schůze připravili Zprávy, které budou 
předneseny na VČS (Zpráva DK, o činnosti kroužků, atd.). 
Dále informoval o nekonečném papírování, které musí stále vyřizovat a které se vztahuje k získané dotaci na 
nákup investičního majetku pro naši MO. 
V pondělí 22.11. se zúčastní každoročních kontrolních prověrek v Ostravě. S tím souvisí ukončení prodeje 
povolenek a místenek pro letošní rok. 

5. Závěry a úkoly
Pro výroční členskou schůzi nachystat Zprávy o činnosti – výbor. 
Podepsat smlouvu na pronájem kina – Mgr. Drapač. 

Termín příští výborové schůze je pondělí 15. listopadu 2021 v 17.30 hodin na klubovně v Hedvě nebo online, 
dle situace.

Zapsal: Martin Veselý
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