
Č. j.: 2/2023       V Zábřehu 22.2. 2023

Z Á P I S  č í s .  2 / 2 0 2 3

ze zasedání výboru MO ČRS Zábřeh v Rybářském domě Hedva dne
22. února 2023

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

Omluveni:  Milan Kochwasser

Dozorčí komise:  Zdeněk Geprt
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
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
Spojit se správcem chaty Nemilka a dořešit nákup věcí – Daněk, splněno
Zaslat vyhodnocení práce RS – Kristen, probíhá 
Dodat zprávy od jednotlivých členů výboru do 10.3. – výbor MO, trvá
Zamluvit kino na členskou schůzi – Veselý, splněno
Dodat podklady od pokladníka ekonomovi, aby mohl účetně uzavřít loňský rok – Strouhal, splněno
Aktualizovat seznam členů RS na našem webu (Glocar + Juránek) – Veselý, splněno 
Zajistit revizi agregátu pro lovení + výměna oleje – Crhák, Hampl, trvá
Oprava čerpadla, revize oleje – Crhák, trvá
Servis traktůrku na sečení a křovinořezu – Stibal, trvá
Provést STK na rybářském autě – Indra, Strouhal, trvá

3. Projednání organizačních záležitosti, diskusní připomínky
Indra: Proběhly schůzky ohledně budování líhně. Máme vypracovanou finální podobu z našeho pohledu,
čekáme na přepracování od projektanta. Poté bude vypracován rozpočet a určen plán práce. 
Informoval o proběhlém školení nových členů. Dále požádal brigádního referenta o zajištění pracovní sil na
výlov v sobotu 4.3 a neděli 5.3., kdy je plánováno čištění přehrady na Bušínově. 
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Daněk: Informoval o plánu rozpočtu na letošní rok, včetně hospodaření za loňský rok bude prezentován na 
výroční členské schůzi.  

Hampl: Účastnil se jednání 2.2. ohledně revitalizace potoka u Zejfů, cca v srpnu bude náš úkol přelovit rybí 
obsádku. S ekonomem se účastnili prověrek v Ostravě, bez nedostatků. 

4. Závěry a úkoly
Aktualizovat seznam kroužků na našem webu – Veselý
Prověřit možnosti úročení peněz na bankovním účtu – Líčeník 
Zajistit pracovníky na výlov 4.3. a 5.3. - Stibal, Líčeník 
Zajistit a namontovat nástěnku na novou bránu u klubovny – Stibal
Prověřit možnosti mobilního rozhlasu pro naši MO – Veselý, Stibal, Indra 
Zajistit sečení hráze rybníku Oborník – Hampl 
Nachystat archy prezenční listiny pro VČS - Veselý

Termín příští výborové schůze je ve středu 29. března 2023 v 18.00 hodin na klubovně v     Hedvě.  

Zapsal: Martin Veselý
Schválil: Jan Indra




