Český rybářský svaz, z.s. – MO Zábřeh
Adresa: ČRS, z. s. MO Zábřeh, Oborník 2397/41, 789 01 Zábřeh
email: info@crszabreh.cz; IČO: 18050514

Č. j.: 47/18

V Zábřehu 31.10.2018
Z Á P I S

č í s .
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ze schůze výboru MO ČRS Zábřeh dne 31. října 2018
Přítomni: Mgr. Jan Drapáč, Jan Indra, Martin Stibal, Daniel Hroch, Jaroslav Hampl, Karel Strouhal.
Omluveni: Jiří Daněk.
Přísedící: Jan Holeňa.
D.K. : Milan Kochwasser, Martin Veselý
Hosté - vedoucí rybářských kroužků MO Zábřeh a DDM Zábřeh – p.Miroslav Opravil (Zvole), Zdeněk
Brzobohatý (Leština), Josef Valenta (Štíty), Martin Weidinger (Postřelmov), Zdeněk Hlavinka
(DDM Zábřeh).
.
Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Projednání činnosti rybářských kroužků
Projednání a rozdělení korespondence
Kontrola plnění úkolů a usnesení
Projednání organizačních záležitosti, diskusní připomínky
Závěry a úkoly

1. Projednání činnosti rybářských kroužků.
Začátku dnešní schůze, jež byl naplánován již na 16.30, se ujal pan Indra. Přivítal vedoucí rybářských
kroužků MO ČRS,z.s., Zábřeh a kroužku DDM Zábřeh a vedl diskusi jejíž cílem bylo projednání
organizačních záležitostí práce s mladými rybáři.
Vznesl požadavek na každoroční vytváření plánů činností jednotlivých kroužků obsahujících také
uspořádání alespoň jednoho závodu v lovu ryb a místního kola soutěže Zlatá udice. Nastínil možnosti
podpory kroužků ve formě finančních příspěvků na organizované závody, případně další činnost jako
proplacení cest za rybářskými exkurzemi apod. Toto čerpání by však mělo být podmíněno určitými
pravidly tak, aby bylo spravedlivě rozdělováno jak podle počtu mladých rybářů v kroužcích tak podle
aktivní činnosti jejich vedoucích a vždy podloženo plánovanou a realizovanou činností. Dal také prostor
vedoucím k vyjádření svých dotazů a požadavků na výbor naší MO.
P.Hroch si s jednotlivými vedoucími aktualizoval kontaktní údaje a rozvrhy konání jejich kroužků za
účelem prezentace na našich webových stránkách.
S panem Hlavinkou byly projednány podmínky využívání staré rybářské boudy na rybníce Oborník pro
účely konání kroužků DDM Zábřeh. Jelikož technické zázemí objektu nevyhovuje pro konání rybářských
kroužků a toto neschvaluje ani vedení DDM Zábřeh, bude tento objekt nadále sloužit nikoliv jako
klubovna (učebna), ale pouze jen jako sklad soutěžních a učebních pomůcek pro konání akcí a závodů
kroužků MO ČRS Zábřeh. V tomto skladu bude nejpozději do konce roku 2018 provedena inventura
pomůcek za účasti pana Hlavinky, p.Kochwassera, p.Indry a pana Hampla a pan Milan Kochwasser jako
nově zvolený správce tohoto skladu bude dále tyto pomůcky na jednotlivé akce vydávat k zapůjčení po
předchozí domluvě s vedoucími kroužků.
Po projednání záležitostí ohledně práce rybářských kroužků přišli do klubovny také naši členové pan
Mach a pan Kylar s požadavkem na pronájem revíru Oborník pro konání jejich plánovaného
několikadenního nonstop závodu v lovu ryb. Jelikož propozice plánovaného závodu vyžadují vícero

vyjímek proti stávajícímu rybářskému řádu, je zapotřebí, aby oslovili nejprve uživatele revíru a pokusili se
tyto vyjímky a hlavně jeho souhlas s touto akcí vyjednat.
2. Projednání a rozdělení korespondence
92/18 – Městský úřad Mohelnice – Rozhodnutí – povolení mimořádné manipulace – MVN Krchleby –
vypuštění – výbor na vědomí.
93/18 – Messer technogas s.r.o. - Faktura za kyslík – p.Daněk, výbor na vědomí .
94/18 – DK, MO ČRS,z.s. Zábřeh – Rozhodnutí č.6 – p.Hroch,výbor na vědomí .
95/18 – UNO Flock, Jiří Nevrkla – potvrzení termínu jednání – výbor na vědomí .
96/18 – Bronislav Bartoš, předseda OM ČRS – požadavek na doplňující info k žádosti o dotace MŠMT na
2018 – p.Kochwasser, výbor na vědomí .
97/18 – Repont s.r.o. - stanovisko ČRS US Ostrava – demolice mostu 44-010 v k.ú. Lukavice - výbor na
vědomí .
98/18 – ČRS,z.s., VÚS Ostrava – Zpravodaj VÚS – říjen 2018 – web, výbor na vědomí .
99/18 – Messer technogas s.r.o. - Faktura za pronájem tlakové lahve – p.Daněk, výbor na vědomí .
100/18 – Adam Vojtíšek - Faktura za dluže – výpust Tatenice – p.Daněk, výbor na vědomí .
101/18 – Stanislav Eliška – přihláška za člena – p.Hampl, výbor na vědomí.
102/18 - Repont s.r.o. - Objednávka přelovení toku – demolice mostu 44-010 v k.ú. Lukavice – p.Indra,
výbor na vědomí .
103/18 – Jan Brožka - přihláška za člena – p.Hampl, výbor na vědomí.
104/18 – Wander Czech s.r.o. - Faktura – smrkové řezivo – p.Daněk, výbor na vědomí.
105/18 – ČEZ Prodej, a.s. - Faktura za dodávku elektřiny - p.Daněk, výbor na vědomí.
106/18 – Jiří Šimek - přihláška za člena – p.Hampl, výbor na vědomí.
107/18 – Jiří Mach – žádost pronájmu revíru pro uspořádání rybářské akce - výbor na vědomí.
108/18 - ČRS,z.s., VÚS Ostrava – Pozvánka na hospodářskou kontrolu za 2018 – výbor na vědomí .
109/18 - ČRS,z.s., VÚS Ostrava – Zápis č.10/2018 ze zasedání výboru – výbor na vědomí .
110/18 – MÚ Zábřeh – Územní rozhodnutí o umístění stavby Lávka pro pěší – ul. Moravní, Postřelmov –
výbor na vědomí.
111/18 – Petr Večerka – žádost o člena RS - výbor na vědomí .
3. Kontrola plnění úkolů a usnesení
Zajistit cenové nabídky na rozšíření klubovny – probíhá v souvislosti s rozšířením plochy pozemku areálu,
úkol plněn, p.Stibal
Zajistit opravu záznamu v LV – vodní plocha areálu v Hedvě – p. Hroch – probíhá.
Odkup části pozemků sousedících s areálem klubovny v Hedvě – Mgr. Drapáč, p.Indra – probíhá.
Prověřit všechny stávající smlouvy naší organizace – Mgr.Drapáč, p.Hroch, p.Hampl, p.Indra – probíhá.
Řešit rekonstrukci chovných nádrží v areálu Hedva – p.Stibal, p.Hampl – probíhá.
Nechat opravit v celosvazovém soupisu revírů kontaktní údaje o naší organizaci – p.Hroch – probíhá.
Nákup násady parmy v hodnotě cca 5000,- korun – p.Hampl – neproběhla, násada nedodána.
Nákup kaprů nad 70 cm v hodnotě 15000,- korun – p.Hampl – splněno.
Nákup cca 50kg candáta (částečně zarybňovací plán) – p.Hampl – splněno.
Projednat možnost konání mistrovství světa veteránů v LRU Muška na Bušínovské přehradě s vedením
města – p.Hampl, p.Indra - splněno.
Opravit přívodní ventil na chatě Nemilka – p.Holeňa, Hroch - probíhá.
4. Projednání organizačních záležitostí, diskusní připomínky
p.Hampl – informoval o nevykrytém požadavku plánované násady parmy ze strany dodavatele.
- informoval o proběhlém lovení našich chovných revírů a podzimním vysazování do lovné vody.
20.10. výlov Hněvkov – sloveno 1650ks a 1326kg kapra o průměrné váze 0,8kg. Vysazeno do
Nemilky. Dále sloveno 70ks štiky (20kg), 120ks lína (30kg), 3ks amura (2,8kg) a vysazeno do Oborníku.
26.10. výlov nádrže Hedva - sloveno 90ks pstruha duhového (62kg, průměr 0,68kg/ks) a vysazeno
do Lupěného (Mor.Sázava 1B).

27.10. výlov Oborník I a II – sloveno 1245kg (cca 3kg/ks) kaprů a rozesazeno do Nemilka (314kg),
Postřelmov (193kg), Oborník (436kg), Lupěné (250kg) a Březná 1A (52kg). Dále sloveno a do Březná 1A
vysazeno 10ks (10,7kg) amura, 40ks (10kg) Lína, 10ks (6kg) štiky a 15ks (3kg) candáta.
Vysazování z Krajské distribuce:
2.10. - Mník dvouletý 550ks z Litomyšle – vysazen do Morava 21 a Mor.Sázava 1.
14.10. - Štika 1letá 570ks ze Zlatých hor – vysazena do Nemilky.
17.10. - Kapr (nad70cm) 20ks z Chlumce nad Cidlinou – vysazeni do Oborníku.
20.10. - Amur (3kg/ks) 33ks (98kg) z MO Loštice – rozesazen dle zar.plánu.
26.10 – Lín 115kg (0,25kg/ks) z rybářství Lipnice - rozesazen dle zar.plánu.
27.10. - Štika 1letá 90ks 25kg z MO Loštice – vysazeno za 5000,- nad osaz.plán.
28.10. - Candát 2letý 170ks 52kg od MO Olomouc – 30kg (9000,-kč) vysazeno nad osaz.plán.
p.Indra – informoval o pozvánce na hospodářské prověrky naší MO za rok 2018, konané 20.11.2018 a
upozornil na nutnost přípravy všech nezbytných dokladů.
- otevřel znovu diskusi kolem uspořádání rybářského plesu v období prodeje povolenek a školení nových
členů.
- nechal hlasovat výbor o poskytnutí chovného revíru Dolní Bozéňovská přehrada pro konání Mistrovství
světa veteránů v lovu ryb na umělou mušku pořádaného odborem LRU Muška ČRS,z.s.
Výbor schválil poskytnutí této vody jednohlasně.
p.Kochwasser – informoval o vyřízení dotace ve výši 7000,- korun od ryb. odboru mládeže na závodní
činnost mladých rybářů našich kroužků.
Společná diskuse – uspořádání plesu, prozatím spíše nereálné v období plesové sezóny kdy se kryje s
velmi náročným obdobím vydávání povolenek a konání zkoušek nových členů.
- diskuse nad stanovením rozdílné ceny pronájmu chaty Nemilka víkend versus všední dny. Zatím
odloženo po sumarizaci příjmů a výdajů na chatě v uplynulé sezóně.
5. Závěry a úkoly
Výbor schvaluje poskytnutí Dolní Bozéňovské přehrady pro konání Mistrovství světa veteránů v LRU
Muška.
Výbor schvaluje za správce skladu pomůcek pro mladé rybáře v boudě na Oborníku
pana Milana Kochwassera.
Ukládá provést inventarizaci pomůcek v boudě na Oborníku za přítomnosti zástupců DDM Zábřeh a MO
ČRS Zábřeh nejpozději do 31.12.2018 – p.Kochwasser, p.Indra, p.Hampl, p.Hlavinka (za DDM).
Vytvořit ekonomickou rozvahu skutečných nákladů a příjmů na chatě Nemilka za rok 2018 – p.Daněk.,
p.Holeňa.
Připravit zápisy a rozhodnutí DK pro doložení k hospodářské kontrole MO za rok 2018 – p.Kochwasser.
Připravit veškeré podklady pro hospodářskou kontrolu naší MO za rok 2018 – p.Hampl, p.Indra, p.Daněk.
Doplnit web o kontakty na rybářské kroužky – p.Hroch.

Termín příští výborové schůze je středa 28. listopadu 2018 v 18.00 hodin na klubovně v
Hedvě.

Zapsal: Daniel Hroch

