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Č. j.: v1/2022                V Zábřehu 28. 01. 2022 

Z Á P I S  č í s .  1 / 2 0 2 2  

 
ze zasedání výboru MO ČRS Zábřeh v Rybářském domě Hedva dne 

28. ledna 2022 

 
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 
Rozšíření klubovny – přístavba garáže – probíhá, p. Stibal 
 
3. Projednání organizačních záležitosti, diskusní připomínky 

Indra: Informoval o provedených inventurách v závěru roku, opotřebený majetek byl vyřazen. Na přelomu roku 
přišlo několik přihlášek a převodek se žádostí o členství v naší MO. Výbor jednohlasně schválil celkem 9 nových 
členů.  
Dále navrhl termín Výroční členské schůze – 26.3.2022 v kině Retro. Požádal o rezervaci kina Retro na tento 
termín.  
Dále informoval o připravovaném školení uchazečů o rybaření. Školení je plánováno na naší klubovně v sobotu 
19.2., zkoušky pak 19.3. Přihlášky mohou zájemci posílat do 10.2.2022. 
V souvislosti s oslavami výročí 100 let od založení naší MO, které měly proběhnout v loňském roce, jsou prozatím 
objednány alespoň upomínkové předměty – propisky či bloky (možná budou i další předměty), které si budou 
moci naši členové pořídit u výdeje povolenek.  
Nakonec informoval o získané dotaci od města Zábřeh ve výši 120 tisíc korun, které budou použity na nákup 
ošacení a videokamer pro členy rybářské stráže.  
 

5. Závěry a úkoly 
Rezervovat kino Retro na 26.3.2022 pro Výroční členskou schůzi – Veselý. 

 

Termín příští výborové schůze je v pátek 18. února 2022 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  


