
Č. j.: v13/2022       V Zábřehu 9.12. 2022

Z Á P I S  č í s .  1 3 / 2 0 2 2

ze zasedání výboru MO ČRS Zábřeh v Rybářském domě Hedva dne
9.   prosince 2022  

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

Omluveni:  

Dozorčí komise:  Milan Kochwasser
Host: členové RS a DK, vedoucí kroužků mládeže 

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
Pravidelně (nejlépe čtvrtletně) odvádět pokladnu – Strouhal, trvá
Převzít od p. Drapače klíče a razítko MO – Veselý, trvá
Spustit rezervační systém na povolenky od prosince – Veselý, splněno
Poptat materiál na opravu cesty kolem RCHZ v Hněkově – Líčeník, Indra, probíhá
Pozvat na schůzi 9.12. členy RS, DK a vedoucí ryb. kroužků – Kochwasser, splněno

3. Projednání organizačních záležitosti, diskusní připomínky
Kochwasser:  Po dohodě s vedoucími kroužků dětí stanoví termín školení dětí na druhou polovinu února,
výdej povolenek proběhne v průběhu dubna. Z Ostravy jsme obdrželi oznámení o přestupku člena naší MO,
který bude řešen na jednání DK – termín bude stanoven po dohodě se členy DK. Požádal výbor o dotaci
na Rybářský den v Leštině 28.12.2022 ve výši 3.000 Kč.

Indra: Členy RS  informoval  o  nákupu 5  ks  kamer  a o  objednané nové lodi,  která  bude sloužit  jak  pro
kontrolní  činnost  RS,  tak  pro hospodářské účely,  zejména k  vysazování  ryb do revíru.  Starý  člun bude
pronajímán ubytovaným hostům na chatě Nemilka. Poté nechal hlasovat o dotaci 3.000 Kč na Rybářský den
v Leštině, výbor jednomyslně návrh schválil. 
Dále  hodnotil  dosavadní  činnost  RS,  kde  opět  zdůraznil  nutnost  rozšíření  počty  členů  RS.  Rovněž  tak
hodnotil činnost kroužků mládeže, kdy v souvislosti s úbytkem počtu dětí v kroužcích požádal především
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přítomné  vedoucí  ryb.  kroužků  o  nápady,  jakým  způsobem  zatraktivnit  pro  děti  činnost  kroužků.
Problematika bude diskutována na příštích jednání výboru. Následně hodnotil dosavadní činnost DK, kdy
opět apeloval na větší aktivitu při kontrolní činnosti a to jak u všech vysazování ryb a výlovech, tak při
nejrůznějších kontrolách - účast u výdejů povolenek, kontrola pokladny a účetnictví.
Na závěr poděkoval všem zúčastněným za dosavadní  činnost a popřál všem vše dobré do Nového roku. 

Daněk: Informoval výbor o stavu účtu. Dále předal předsedovi inventurní soupisy, požádal o provedení 
inventury do konce roku 2022.

Kristen: Informoval o schůzce 24.11.2022 mj. se zástupcem Povodí Moravy a úřednicemi z MěÚ Zábřeh 
týkající se nepovolené rekonstrukce mostu na potoce Nemilka u Jedlí. Výsledkem je zahájení řízení o 
odstranění stavby. 

Hampl: Připomněl, že v průběhu listopadu proběhlo zarybnění revírů dle osazovacího plánu a vyslovil 
poděkování všem, kteří se podíleli na práci hospodářského úseku. 

4. Závěry a úkoly
Poslat SMS – spuštěn rezervační systém + výběrové řízení na členy RS – Stibal 
Spojit se správcem chaty Nemilka a dořešit nákup věcí – Daněk 
Zaslat vyhodnocení práce RS – Kristen 
Zazimovat rybářské vybavení, vozík atd. - Indra, Hampl a Crhák 
Provést inventury a zajistit předání knihy jízd – Indra, Kochwasser, Hampl a Crhák
Aktualizovat na webu výběrové řízení na ryb. stráž – Veselý 
Zaslat zprávu o udělení trestu na US pro Severní Moravu a Slezsko – výbor MO Zábřeh
Do konce roku 2022 uložit peníze z pokladny na účet MO Zábřeh – Strouhal

Termín příští výborové schůze je ve středu 25. ledna 2023 v 18.00 hodin na klubovně v     Hedvě.  

Zapsal: Martin Veselý
Schválil: Jan Indra




