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Č. j.: v7/2022                V Zábřehu 25. 05. 2022 

Z Á P I S  č í s .  7 / 2 0 2 2  

 
ze zasedání výboru MO ČRS Zábřeh v Rybářském domě Hedva dne 

25. května 2022 

 
Přítomni: Jan Indra, Martin Veselý, Martin Stibal, Jaroslav Hampl, Karel Strouhal, Jiří Daněk, Jan Kristen, Miroslav 

Crhák, Pavel Líčeník, Milan Kochwasser 

Omluveni:  
Dozorčí komise: Milan Kochwasser 
Host:  
 
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. 
 
2. Kontrola plnění úkolů a usnesení 
Rozšíření klubovny – přístavba garáže – Stibal, probíhá. 
Přidat Kochwassera, Líčeníka mezi adresáty účtu info@crszabreh.cz – Daněk, splněno 
Převést správu datové schránky na nového jednatele MO – Veselý, splněno 

Podat do Ostravy žádost o výjimku v lovu dravců na revíru rybník Oborník a Tatenice – Hampl, splněno. 
Podat novou žádost o odstřel kormorána (50 ks) – Veselý, úkol trvá 
 
3. Projednání organizačních záležitosti, diskusní připomínky 
Indra:  Žádost z Tatenice od spolku Srdeční  - pořádání akce 12.-13.8. v blízkosti revíru v Tatenici, výbor souhlasí. 
Pan Osladil poslal cenovou nabídku na oplocení kolem klubovny, výborem schváleno. V neděli proběhne 
konference ÚS, kam byl nominován předseda na členské schůzi. Namísto pátečních zasedání výboru navrhl nově 
schůze na každou poslední středu, bez připomínek.  
Nakonec navrhl 10.9. uspořádat Rybářský den u příležitosti oslav 100 let výročí MO ČRS Zábřeh. Město Zábřeh 
nám může zapůjčit podium a další prostředky. Diskutován byl program i další souvislosti.  
 
Crhák: Upozornil na uvolněné kompresorky na vzduchování na rybářském autě. Provede opravu v nejbližší době.  
 
Kochwasser: Proběhlo sečení revíru v Leštině u příležitosti konání dětských rybářských závodů. Schválena dotace 
od MŠMT ve výši 7 tisíc korun, peníze byly použity na nákup rybářských věcí pro nováčky. Poděkoval výboru za 
dotaci 2000 Kč pro pořádání závodu v Leštině.  
 

Daněk: Požádal výbor o nový notebook pro práci ekonoma naší organizace, výbor souhlasí.  
  
Hampl: Dne 1.5. bylo vysazeno 145 kg bílé ryby do Moravy. Následně 7.5. bylo vysazeno sto kilo lipana a 20.000 
ks PO1 z Domašova do našich pstruhových revírů.  
Ve čtvrtek 12.5. dovezen kapr, osazeny revíry – Mor. Sázava 2 (v Krasíkově), rybník Oborník, Leština a Březná 1A.  

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  
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V sobotu 14.5. dovezena štička Š1 rychlená do revírů i do RCHZ. Dále byl dovezen metrák amura do RCHZ 
Oborník a Hněvkov. Nakonec se podařilo zajistit také 800 kg násady kapra do Hněvkova.  
Odbagrován rybníček v Tatenici, podle toho, jak rychle bude dopuštěn vodou, bude rozhodnuto o jeho využití 
v letošním roce.  
Hospodář navrhl finanční prostředky na účtu úročit např. na spořicím účtu. M. Stibal prověří možnosti úročení.  
V nejbližší době proběhne schůzka s p. Březinou z Povodí Moravy ohledně přehrady v Jedlí, na které bychom měli 
hospodařit od letošního roku.  

 
4. Závěry a úkoly 

 
Zajistit vyúčtování dotace od Města Zábřeh – Veselý 
Poslat ekonomovi seznam členů RS, kteří převzali oblečení a kamery - Kristen 
Zajistit vyjádření k návrhu rozšíření klubovny - Stibal 
Pravidelně (nejlépe čtvrtletně) odvádět pokladnu – Strouhal  
Převzít od p. Drapače klíče a razítko MO – Veselý 
Převzít evidenci našich členů - Veselý 
 
Termín příští výborové schůze je ve středu 29. června 2022 v 18.00 hodin na klubovně v Hedvě. 
 
Zapsal: Martin Veselý 


