
Č. j.: v10/2022       V Zábřehu 29.09. 2022

Z Á P I S  č í s .  1 0 / 2 0 2 2

ze zasedání výboru MO ČRS Zábřeh v Rybářském domě Hedva dne
29  . září 2022  

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

Omluveni: Milan Kochwasser
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 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
Vypsat výběrové řízení na nové členy RS - Indra, Kristen, probíhá
Zajistit ceduli "Zákaz černé skládky" v Lupěném a ceduli k dotaci – Indra, splněno
Zajistit občerstvení na rybářský den – Stibal, Líčeník, splněno
Zajistit beer bar, lavičky a stoly v pivovaru Holba – Hampl, splněno
Dát na web (a poslat SMS) pozvánku na závody 24.9. Rybářský den - Veselý, Stibal, splněno
Zveřejnit pozvánku na Rybářský den na FB města – Veselý, splněno
Zajistit sečení RCHZ Bohutín a Hrabišín v říjnu – Strouhal, trvá 
Zajistit poptávku na člun na Nemilku – Kristen, splněno

3. Projednání organizačních záležitosti, diskusní připomínky
Indra:  Nejprve poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravách Rybářského dne, ve svém volném čase a bez 
nároku na finanční odměnu. Následně dal hlasovat o přijetí nového člena z Tatenice, jednomyslně 
odhlasováno. Dále informoval, že do dvou týdnu bude zbudován nový plot kolem klubovny. 
Kvůli činnosti zahrádkářů v Lupěném, kteří neustále na břehy revíru sypou odpad ze zahrad, byla vyrobena 
cedule „zákaz černé skládky“, která bude instalována v Lupěném. Pak otevřel diskusi ohledně záměru 
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koupit novou loď za účelem kontrol na revíru Nemilka a pro hospodářské účely - výbor odsouhlasil nákup. 
Dále otevřel otázku budování líhně, v nejbližší době naplánuje  poznávací zájezd do líhně v Lošticích nebo 
Zlatých horách. Poté otevřel diskusi týkající se plesu, do příští schůze je nutno zjistit náklady na případný 
pronájem sálu v Nemili nebo Rájci, případně zvolit konkrétní termín. Nakonec informoval o plánu výdejů 
povolenek, první termín bude v sobotu 7.1.2023. Ceny povolenek pro příští rok se zvýší, např. krajská 
povolenka mimopstruhová ze současných 1600 podraží na 2000 Kč, členská známka bude stát 700 Kč 
namísto současných 500 korun. Cena místenek na Nemilku zůstává beze změny, stejně jako cena brigád v 
naší organizaci. 

Strouhal: Informoval o vyúčtování Rybářského dne, dosáhli jsme drobného zisku.  

Hampl: Informoval o výsledku družstva LRU muška na podzim i za celý rok. Naše závodní mužstvo v první 
lize obsadilo celkově skvělé třetí místo. 
Informoval o stavu finančních prostředků určených k plnění zarybňovacího plánu.  Mimo jiné proběhne 
zarybnění především kaprem – jednak z výlovu 8.10. na RCHZ Hněvkov a pak z krajské distribuce. Z důvodu 
nedostatku násadových ryb (především kapra) na jaře letošního roku se pokusíme během října – listopadu 
zajistit násadu, kterou bychom chovali na RCHZ do příštího podzimu. 

4. Závěry a úkoly
Domluvit schůzku s projektantem kvůli záměru zbudování líhně v souvislosti s rekonstrukcí klubovny – 

Ličeník 

Termín příští výborové schůze je ve středu 26. října 2022 v 18.00 hodin na klubovně v     Hedvě.  

Zapsal: Martin Veselý


