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Č. j.: v3/2022                V Zábřehu 18. 03. 2022 

Z Á P I S  č í s .  3 / 2 0 2 2  

 
ze zasedání výboru MO ČRS Zábřeh v Rybářském domě Hedva dne 

18. března 2022 

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

Dozorčí komise: Martin Veselý, Milan Kochwasser 
Host: Ličeník Pavel, Crhák Miroslav 

 
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 – Stibal, probíhá. 
Rezervovat kino Retro na 26.3.2022 pro Výroční členskou schůzi – Veselý, splněno.  
Připravit podklady pro jednání VČS – Veselý, probíhá. 
Do 6.3. uzavřít a vyúčtovat pokladnu – Strouhal, dozorčí komise, splněno. 
 
 
3. Projednání organizačních záležitosti, diskusní připomínky 
Kochwasser: Ve spolupráci s p. Indrou dohodnuty podrobnosti ke školení a zkouškám dětí z ryb. kroužků.  
Indra: Nejprve představil pana Pavla Ličeníka ze Zvole, který má zájem o práci ve výboru a rád by kandidoval do 
nového výboru.  Jmenný seznam kandidátů bude zveřejněn na členské schůzi.  
Dále připomněl možnost prodeje upomínkových předmětů na členské schůzi, do příštího týdne požádal o 
sestavení ceníku.  
Dále požádal opozdilce o zaslání zprávy, která bude společně s ostatními prezentována na členské schůzi.  
 
 

5. Závěry a úkoly 
Připravit veškeré podklady a prezenční listinu pro nadcházející členskou schůzi – výbor, dozorčí komise. 

 

Termín příští výborové schůze je v pátek 25. března 2022 v 18.00 hodin na klubovně v Hedvě. 
 
 
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  


