
Č. j.: v9/2022       V Zábřehu 31.08. 2022

Z Á P I S  č í s .  9 / 2 0 2 2

ze zasedání výboru MO ČRS Zábřeh v Rybářském domě Hedva dne
31.   srpna 2022  

Přítomni: Jan Indra, Martin Veselý, Jaroslav Hampl, Karel Strouhal, Jiří Daněk, Jan Kristen, Miroslav Crhák, 
Pavel Líčeník, Milan Kochwasser

Omluveni: Martin Stibal
Dozorčí komise: Milan Kochwasser
Host: Holeňa, Geprt, Wolny, Konečný, Hlavinka, Mikula, Kylar, Brzobohatý 

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 elektronicky průběžně po jejím obdržení.

2. Kontrola plnění úkolů a usnesení
Rozšíření klubovny – přístavba garáže – Stibal, probíhá.
Zajistit vyjádření k návrhu rozšíření klubovny – Stibal, trvá
Podat novou žádost o odstřel kormorána (50 ks) – Veselý, Hampl, trvá
Pravidelně (nejlépe čtvrtletně) odvádět pokladnu – Strouhal, trvá
Převzít od p. Drapače klíče a razítko MO – Veselý, trvá
Dohodnout schůzku s p. Hrdinou ohledně stavby na sousedním pozemku - Stibal, Indra, splněno
Vypsat výběrové řízení na nové členy RS - Indra, Kristen, probíhá
Zajistit ceduli "Zákaz černé skládky" v Lupěném a ceduli k dotaci – Indra, trvá
Změnit podpisové vzory v bance - předseda, jednatel - Indra, Veselý, splněno
Svolat vedoucí kroužků a členy RS na klubovnu 31.8. skrz pořádání závodů, splněno
Zajistit DJ na plánovaný rybářský den – Kochwasser, splněno
Zajistit občerstvení na rybářský den – Stibal, Líčeník, trvá
Zajistit beer bar, lavičky a stoly v pivovaru Holba – Hampl, trvá
Pro párky v rohlíku zajistit zařízení na výrobu – Líčeník, splněno
Dát na web (a poslat SMS) pozvánku na závody 24.9. Rybářský den - Veselý, Stibal, trvá

3. Projednání organizačních záležitosti, diskusní připomínky
Indra:  Otevřel diskusi ohledně příprav na Rybářský den. Rozděleny úkoly týkající se příprav. Dále 
informoval výbor o kontrole skrz dotace, která proběhla 16.8. - bez závad. Vyslovena pochvala našemu 
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ekonomovi p. Daňkovi ohledně precizní přípravy podkladů pro kontrolu. V průběhu září bychom měli 
obdržet peníze. 
Na Rybářský den budeme žádat o dotaci na Územní svaz Ostrava. 

Kristen: Obdrželi jsme kárné příkazy z Ostravy pro dva naše členy, kterým byla zadržena povolenka - trest 
byl vyměřen za lov po půlnoci a přisvojenou podměrečnou rybu. 

Hampl: Bude hájen Odkalovák od čtvrtka 22.9. do 24.9.  včetně z důvodu rybářských závodů. Dále bude 
hájen revír 471054 (Morava 21) ve dnech 17. - 18. září 2022 od soutoku s Desnou po silniční most v Leštině 
z důvodu konání závodu LRU Muška (krajská divize).

4. Závěry a úkoly
Zveřejnit pozvánku na Rybářský den na FB města – Veselý
Zajistit sečení RCHZ Bohutín a Hrabišín v říjnu - Strouhal
Zajistit poptávku na člun na Nemilku - Kristen

Termín příští výborové schůze je ve středu 28. září 2022 v 18.00 hodin na klubovně v     Hedvě.  

Zapsal: Martin Veselý


