
Č. j.: v11/2022       V Zábřehu 26.10. 2022

Z Á P I S  č í s .  1 1 / 2 0 2 2

ze zasedání výboru MO ČRS Zábřeh v Rybářském domě Hedva dne
26  . října 2022  

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

Dozorčí komise:
Host: Verner

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 sečení RCHZ Bohutín a Hrabišín v říjnu – Strouhal, splněno
Domluvit schůzku s projektantem kvůli záměru zbudování líhně v souvislosti s rekonstrukcí klubovny – 

Ličeník, splněno

3. Projednání organizačních záležitosti, diskusní připomínky
Verner: informoval o vytíženosti chaty Nemilka v letošním roce, z diskuse vzešly připomínky ke zlepšení 
pohodlí ubytovaných. Především bude nutné na příští rok vymalovat či dokoupit nový zahradní nábytek pro 
posezení venku. 

Indra:  Požádal o spuštění rezervačního systému pro výdej povolenek od prosince. Dále informoval o plánu 
práce v posledním čtvrtletí tohoto roku – od prvního listopadu se přestanou prodávat povolenky, proběhne 
sumarizace financí a ty budou odvedeny 24.11. v Ostravě na prověrkách, kde nám bude současně předán 
ceník povolenek pro rok 2023 a samotné povolenky. 

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 



Dále otevřel diskusi ohledně zbudování míst pro handicapované rybáře na našich revírech. Po jednom místě
na rybníku Oborník, v Lupěném, případně na dalších revírech. Tato místa by měla být ze slušnosti uvolněna 
handicapovaným, v případě neobsazenosti by na těchto místech mohl samozřejmě lovit kterýkoliv rybář. 
Dále otevřel diskusi ohledně pořádání ryb. plesu na začátku příštího roku. Výbor prozatím nerozhodl, 
časově i personálně je to náročné akce. 
Nakonec vyslovil výtků vůči práci  Dozorčí komise - několika posledních výlovů a následného vysazování ryb 
se nezúčasnil žádný člen DK.  

Líčeník: Upozornil na stav cesty kolem RCHZ v Hněvkově, která se vymílá při výlovech. Pokusí se zajistit 
vhodný materiál na opravu. Dále informoval, že v zamýšlený termín plesu v příštím roce je sál v Rájci 
obsazen – tzn. buď bude zvolen jiný termín nebo jiné místo konání plesu. 

Hampl:  Vysazování ryb – 3600 kg kapra (krajská distribuce + vlastní rybochov) bylo vysazeno do revírů dle 
zarybňovacího plánu. Vysazena štika š1 430 ks dle osazovacího plánu. Dovezen amur 105 kg a lín 135 kg do 
našich revírů. Dále parma 2160 ks, tloušť 33 kg (170 ks) a pstruh duhový 46 kg. Zbývá vysadit mník, candát a
ostroretka. Z Mohelnice dovezeno 1200 kg kapra do rybochovu – Hněvkov a RCHZ Oborník. 
Z našeho rybochovu bylo sloveno 1234 kg kapra, 14 kg štiky,  150 kg amura a 100 kg lína – část ryb šlo do 
rybochovu, část do revírů. 

4. Závěry a úkoly
Na web oznámení, že od listopadu se již nebudou prodávat povolenky - Veselý
Spustit rezervační systém na povolenky od prosince – Veselý
Aktualizovat informace ohledně výběrového řízení na RS – web + SMS – Stibal, Veselý 
Na web vypsat výběrové řízení na kulturního referenta (člen výboru) – Veselý
Poptat materiál na opravu cesty kolem RCHZ v Hněkově – Líčeník 

Termín příští výborové schůze je ve středu 30. listopadu 2022 v 18.00 hodin na klubovně v     Hedvě.  

Zapsal: Martin Veselý




