
1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Č. j.: v10/2021                V Zábřehu 10. 12. 2021 

Z Á P I S  č í s .  1 1 / 2 0 2 1  

 
ze zasedání výboru MO ČRS Zábřeh v Rybářském domě Hedva dne 

10. prosince 2021 

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

Dozorčí komise: Martin Veselý, Milan Kochwasser 

 
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, zrušeno. 
Poslat podklady pro výroční členskou schůzi – výbor, splněno. 
Na web zveřejnit informaci o zrušení VČS a zveřejnit podklady k zasedání VČS – Veselý, Daněk, splněno.  
Rozeslat SMS rybářům o zrušení VČS – Stibal, splněno.  
 
3. Projednání organizačních záležitosti, diskusní připomínky 

Indra: Informoval o záměru firmy UNO Janeba zbudovat sklad na pozemku sousedícím s naším pozemkem 
v areálu bývalé Hedvy. Výbor odhlasoval souhlasné stanovisko s tímto záměrem.  
V úterý 7.12. proběhla schůze Ryb. stráže, byla vyhodnocena práce členů RS za letošní rok. Dále proběhla 
schůzka se vedoucími ryb. kroužků. Aktuálně máme tři ryb. kroužky – Postřelmov, Leština a Štíty, p. Opravil ve 
Zvoli skončil jako vedoucí a tím zanikl tamní ryb. kroužek. V Postřelmově se nově ujal rybářského kroužku 
dr. Pospíšil. Nakonec požádal členy DK o spolupráci při každoroční inventarizaci na konci prosince.  
Hampl: Informoval o distribuci posledních ryb do našich revírů, dovezeno bylo 40 kg tlouště, kterým byla 
osazena Morava. Dále informoval o kontrole z Veterinární správy, předmětem kontroly bylo naše nové 
rybochovné zařízení v Hrabišíně. Zprávu o kontrole a výsledku obdržíme během několika týdnů.  
Celkové výsledky hospodářského úseku za letošní rok – plánováno bylo vysadit ryby v celkové hodnotě 631 tisíc 
korun, skutečné výdaje na zarybnění činily cca 869 tisíc korun. Rozdíl byl financován především příspěvkem 
z rozpočtu ÚS Ostrava na zarybnění revíru Nemilka ve výši 113 tisíc korun (nad zarybňovací plán). Výroba rybích 
násad byla plánovaná v hodnotě 318 tisíc, skutečnost byla 491 tisíc. Nejčastěji vysazovanou rybou byl kapr o 
celkové váze 88 metráků. Rybářským autem bylo ujeto celkem 2049 km. 
Kochwasser: Pro činnost kroužků v letošním roce byla zajištěna, tak jako každý rok, dotace z rozpočtu MŠMT, 
kterou byla spolufinancována činnost kroužků.  
Veselý: Informoval o zveřejnění informací na našem webu – podklady pro jednání výroční členské schůze a výzvu 
směrem k členům naší MO týkající se práce ve výboru pro příští volební období. Mandát současného výboru by 
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měl vypršet na jaře příštího roku, kdy by měly proběhnout nové volby. P. Indra doplnil informaci o tom, že 
prozatím neeviduje ani jednu přihlášku do „nového“ výboru, což odráží trend v celém kraji. Většina výborů MO 
má problém sestavit novou kandidátku, protože o práci ve výboru není zájem.  
 

5. Závěry a úkoly 
žádné 

 

Termín příští výborové schůze je ve středu 26. ledna 2022 v 18.00 hodin na klubovně v Hedvě nebo online, dle 
situace. 
 

Zapsal: Martin Veselý 


