
Č. j.: 1/2023       V Zábřehu 25.1. 2023

Z Á P I S  č í s .  1 / 2 0 2 3

ze zasedání výboru MO ČRS Zábřeh v Rybářském domě Hedva dne
25. ledna 2023

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

Omluveni:  Karel Strouhal

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, splněno
Pravidelně (nejlépe čtvrtletně) odvádět pokladnu – Strouhal, trvá
Převzít od p. Drapače klíče a razítko MO – Veselý, trvá
Poptat materiál na opravu cesty kolem RCHZ v Hněkově – Líčeník, Indra, probíhá
Poslat SMS – spuštěn rezervační systém + výběrové řízení na členy RS – Stibal, splněno
Spojit se správcem chaty Nemilka a dořešit nákup věcí – Daněk, probíhá
Zaslat vyhodnocení práce RS – Kristen, probíhá 
Zazimovat rybářské vybavení, vozík atd. - Indra, Hampl a Crhák, splněno
Provést inventury a zajistit předání knihy jízd – Indra, Kochwasser, Hampl a Crhák, splněno
Aktualizovat na webu výběrové řízení na ryb. stráž – Veselý, splněno
Zaslat zprávu o udělení trestu na US pro Severní Moravu a Slezsko – výbor MO Zábřeh, splněno
Do konce roku 2022 uložit peníze z pokladny na účet MO Zábřeh – Strouhal, splněno

3. Projednání organizačních záležitosti, diskusní připomínky
Indra: Proběhly  inventury  na konci  roku,  nefunkční  majetek byl  vyřazen (křovinořez  a plastová bečka).
Naplánované  školení  je  na  11.2.  a  25.3.,  školení  dětí  proběhne  11.3.,  o  termínech  zkoušek  již  bylo
informováno Ministerstvo zemědělství ČR. Poté navrhl schválit nové členy, kteří k nám chtějí přestoupit
nebo jsou již držiteli ryb. lístku (celkem 8) – výbor jednomyslně schválil. Jarní výlovy jsou plánovány na 4.3.
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(Dolní Bušínov) a 18.3. (Hrabišín). Výroční členská schůze by se mohla uskutečnit v sobotu 1. dubna, pokud
bude volné kino Retro. Členy výboru požádal o dodání podkladů pro jednání na příští výborovou schůzi.
Nakonec informoval o setkání dětí v Leštině, kterého se zúčastnil. 

Kochwasser: Poděkoval výboru za dotaci na setkání dětí v Leštině. Akce se zúčastnilo 29 dětí ze všech 
našich kroužků, tudíž ji lze považovat za úspěšnou. Dětem byla představena mj. rybolovná technika Lov na 
umělou mušku a další teorie či praktické ukázky. Dále jsou v plánu závody LRU plavaná, předběžný termín 
stanoven na podzim, podrobnosti ještě budou upřesněny. Nakonec informoval o jednání Dozorčí komise 
pro nesplnění povinností jednoho z našich členů. 

Kristen: Informoval o zájemci, který se chce stát členem RS, školení a zkoušky by měl absolvovat v průběhu 
jara. 

Hampl: Zúčastnil se schůzky ke kolaudaci MVE na Sázavě. Dále se bude účastnit schůze hospodářů kraje 
25.2.2023. 

4. Závěry a úkoly
Na příští schůzi předložit zprávy od jednotlivých členů výboru – výbor MO
Zamluvit kino na členskou schůzi – Veselý
Dodat podklady od pokladníka ekonomovi, aby mohl účetně uzavřít loňský rok - Strouhal
Aktualizovat seznam členů RS na našem webu (Glocar + Juránek) – Veselý 
Zajistit revizi agregátu pro lovení + výměna oleje – Crhák, Hampl
Oprava čerpadla, revize oleje - Crhák
Servis traktůrku na sečení a křovinořezu – Stibal
Provést STK na rybářském autě – Indra, Strouhal

Termín příští výborové schůze je ve středu 22. února 2023 v 18.00 hodin na klubovně v     Hedvě.  

Zapsal: Martin Veselý
Schválil: Jan Indra


