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Č. j.: v9/2021                V Zábřehu 15. 11. 2021 

Z Á P I S  č í s .  1 0 / 2 0 2 1  

 
ze zasedání výboru MO ČRS Zábřeh v Rybářském domě Hedva dne 

15. listopadu 2021 

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

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 
Podepsat smlouvu na pronájem kina  – Mgr. Drapač, probíhá. 
Poslat podklady pro výroční členskou schůzi – výbor, probíhá. 
 
3. Projednání organizačních záležitosti, diskusní připomínky 

Indra: Otevřel diskusi týkající se konání výroční členské schůze (dále jen VČS) v kině. Vzhledem k sílící epidemii se 
výbor jednohlasně usnesl, že VČS se letos neuskuteční. Poté výboru navrhl přijmout nového člena naší MO 
p. Poláška (r.n. 1964), jednohlasně schváleno.  
Dále výbor informoval o schůzce členů RS kvůli zkoušce velikosti oblečení – členové RS budou od příštího roku 
vybaveni stejnokrojem a videokamerou (za tímto účelem je podána žádost o dotaci). Poté předložil výboru návrh 
odměn členů výboru, dozorčí komise a členů RS – výborem schváleno. Nakonec informoval o ukončení prodeje 
místenek a povolenek pro letošní rok.  
 
Stibal: Informoval o tom, že p. Weidinger v Postřelmově není schopen dál vést rybářský kroužek dětí a hledá se 
za něj náhrada. Případní zájemci se mohou hlásit na e-mail info@crszabreh.cz.  
 

5. Závěry a úkoly 
Na web zveřejnit informaci o zrušení VČS a zveřejnit podklady k zasedání VČS – Veselý, Daněk.  
Rozeslat SMS rybářům o zrušení VČS – Stibal.  

 
 

Termín příští výborové schůze je v pátek 10. prosince 2021 v 18.00 hodin na klubovně v Hedvě nebo online, 
dle situace. 
 

Zapsal: Martin Veselý 

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

email: info@ crszabreh.cz ;  IČO: 18050514  

Český rybářský svaz, z.s. – MO Zábřeh  


