
Č. j.: v12/2022       V Zábřehu 23.11. 2022

Z Á P I S  č í s .  1 2 / 2 0 2 2

ze zasedání výboru MO ČRS Zábřeh v Rybářském domě Hedva dne
23  . listopadu 2022  

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

Omluveni: Milan Kochwasser, Martin Stibal 

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

3. Projednání organizačních záležitosti, diskusní připomínky
Verner: Navrhl nákup grilu na chatu Nemilka na příští rok a židle se stolem pro venkovní posezení. Výbor 
odsouhlasil. 

Indra: Informoval o poptaném materiálu pro zpevnění cesty kolem RCHZ v Hněvkově. Máme přislíben určitý
materiál za výhodných podmínek, během cca dvou týdnu bude rozhodnuto. Výbor odsouhlasil přijetí 
nového člena – převodka z Vrbna pod Pradědem. Poté dal hlasovat o koupi zbývajících kamer pro členy RS 
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v počtu 5 kusů – výbor souhlasí. Dále předložil návrh odměn pro letošní rok pro členy výboru, členy RS, DK a
vedoucí ryb. kroužků – výbor odsouhlasil. 

Líčeník: Otevřel diskusi ohledně projektové dokumentace k nové líhni. Výbor odsouhlasil cenovou nabídku 
na projekt. 

Veselý: Informoval o výpadku datové schránky, v průběhu listopadu musely být obnoveny přihlašovací 
údaje, datová schránka je opět funkční. Dále informoval o schůzce u Jedlí plánovanou na čtvrtek 24.11. kvůli
rekonstrukci mostku přes potok Nemilka, které se zúčastní s J. Kristenem. 

Hampl:  Máme splněn zarybňovací plán, v průběhu listopadu bylo vysazeno 2000 ks candáta (30 kg), 
ostroretka 13000 ks a mník 600 ks. Dnes jsme dostali vyjádření k odstřelu kormorána, bylo vyhověno – 
odstřelit můžeme vždy až 20 % kusů z hejna. 

4. Závěry a úkoly
Pozvat na schůzi 9.12. členy RS, DK a vedoucí ryb. kroužků - Kochwasser

Termín příští výborové schůze je v pátek 9. prosince 2022 v 18.00 hodin na klubovně v     Hedvě.  

Zapsal: Martin Veselý


