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

Č. j.: 13/19

V Zábřehu 29.5.2019
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ze schůze výboru MO ČRS Zábřeh dne 29. května 2019
Přítomni: Mgr.Jan Drapáč, Jan Indra, Daniel Hroch, Jaroslav Hampl,
Omluveni: Martin Stibal, Jiří Daněk, Karel Strouhal.
Přísedící: Jan Holeňa.
D.K. : Milan Kochwasser.
Host: Zdeněk Hlavinka.
Program:

1.
2.
3.
4.

Projednání a rozdělení korespondence.
Kontrola plnění úkolů a usnesení.
Projednání organizačních záležitosti, diskusní připomínky.
Závěry a úkoly.

1. Projednání a rozdělení korespondence
2. Kontrola plnění úkolů a usnesení
Zajistit cenové nabídky na rozšíření klubovny – probíhá v souvislosti s rozšířením plochy pozemku areálu,
úkol plněn, p.Stibal.
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.
Instalace zabezpečovacího zařízení pro areál Rybářského domu v Hedvě – p.Stibal – splněno.
Zveřejnit rozdělení brigádnických hodin za rok 2018 dle jednotlivých činností ( usn. VČS 2019) – p.Stibal
– splněno.
Řešit preventivní kácení a zpevnění hráze mezi řekou a pískovnou Lupěné – p.Stibal - žádost podána.
Informovat o funkčnosti nové kanalizace v Nemili v návaznosti na pokračující znečištění potoka z
Vápeníků. - p. Indra, p.Stibal – splněno.
Požádat OŽP o info řešení černých výpustí odpadních vod do Mlýnského náhonu a potoku ve Vápeníkách
- p. Indra, p.Stibal – probíhá.
Požádat o povolení cca 3 nonstop odlovů sumců na Nemilce v letním období – p.Hampl – probíhá.
Doplnění dodatku ryb.řádu – revír Oborník – zákaz bivakování – p.Hampl – probíhá.
Doplnění dodatku ryb.řádu o podmínky na revíru Tatenice 1A – p.Hampl – probíhá.
Nový návrh počtu hodin brigádnické povinnosti členů MO ČRS,z.s. Zábřeh včetně výše zálohy za jednu
odpracovanou hodinu brigádnické povinnosti – výbor MO – probíhá.
3. Projednání organizačních záležitostí, diskusní připomínky
p.Hlavinka – informoval o nadcházejícím závodě rybářské mládeže na chovných nádržích na Oborníku
8.června a o umístění našich mladých rybářů v závodě LRU 18.5. v Žadlovicích. V kategorii děvčat
zvítězila naše Kateřina Šínová a z našich chlapců dopadl nejlépe Filip Balcárek – místo sedmé.

Dále také upozornil na zatékání do střechy boudy na Oborníku.
p.Kochwasser – informoval o proběhlém závodu mládeže O pohár starosty obce Leština 11.5. ve
kterém zvítězil Břetislav Kolčava.
Informoval o schůzi DK k prošetření stížnosti p.Habicha.
p.Hroch – informace z jednání na územní konferenci 25.5.2019. Jedním z hlavních bodů bylo schválení
návrhu výboru ÚS Ostrava na zřízení a výběr 200,-kč příspěvku do fondu nákupu revírů do vlastnictví ÚS
ČRS,z.s. Ostrava. Organizace byly vyzvány k podávání návrhů na případnou změnu či doplnění stanov.
- návrh nové podstránky „Brigády“ na webu.
- info k dosažení datového limitu našich stránek a záměr přesunu úložiště na náš vlastní plánovaný
server v ryb. domě v Hedvě po zřízení kamerového zařízení. Dočasné smazání fotek v galerii a některých
archivních souborů zápisů a zpravodajů. Bude znovu doplněno po změně úložiště.
Mgr.Jan Drapáč – informoval o nových smlouvách na užívání revírů pískovna Postřelmov a Leština.
Dále info k fázi odkoupení části pozemku vedle areálu v Hedvě.
p.Hampl – info o vysazování v květnu: 2800 kg kapra rozděleno téměř do všech našich revírů včetně
nové Tatenice 1A a dále 750ks (250kg) pstruha obecného o průměrné váze 0,34kg do našich
pstruhových revírů.
Zakoupeno 20000ks plůdku lipana.
- informoval o proběhlém školení 10 našich členů pro lov el. agregátem v Příboře.
- informoval o účasti našeho družstva na jarním závodě LRU muška na Vltavě 28 ve Vyšším Brodě –
2.místo.
- info o zákazu lovu dravých ryb a hájení štiky a candáta na revíru Tatenice 1A, nutno ještě osadit tabulí
před zahájením sezony lovu dravců.
p.Indra – požadavek na vyhlášení brigád na tyto plánované činnosti:
- sečení kolem pískovny Lupěné
- sečení kolem chovných rybníčků na Oborníku
- oprava chovných nádrží v ryb. areálu v Hedvě
- krmení rybochovu Oborník
- sečení ryb. areálu v Hedvě
- úprava lovného místa u chaty Nemilka
Info k těmto brigádám na našich webových stránkách.
Na údržbu a krmení chovného revíru Balaton uzavřena dohoda se správcem pro rok 2019.
p.Holeňa – návrh doplnění provozního řádu na chatě Nemilka o informace upřesňující přístupnost
lovného místa a okolí chaty pro osoby s omezenými pohybovými schopnostmi a pohyb všech osob na
chatě a v jejím okolí na vlastní nebezpečí.
Otevřel znovu diskusi k úpravě a rozšíření lovného místa u chaty na Nemilce. Výbor schválil rozšíření
terénní úpravou a zbudováním pevného mola.
p.Stibal (zasláno v nepřítomnosti mailem) – odpověď na dotaz členské schůze 2019 – rozepsání
brigádnických hodin rok 2018:
Výlovy: 864 hodin
Rozvoz násad: 240 hodin
Rybochovy: 308,2 hodin
Údržba revírů a rybochovů: 1043 hodin
Chata Nemilka: 337,11 hodin
Administrativa (školení nových členů a sumarizace povolenek): 123 hodin
4. Závěry a úkoly
-

vytvořit na webu podstránku „Brigády“ a umístit do ní vyhlášení brigád pro sezónu 2019 - p.Hroch.
zprovoznění kamerového systému a vlastního serveru v ryb. domě v Hedvě – p. Stibal.
přesun dat našeho webu na vlastní server – p.Hroch, p.Stibal.
rozšířit lovné místo u chaty Nemilka – p.Holeňa.
podávat podněty ke změně stanov – výbor.
zajistit výrobu a umístění tabule se zákazem lovu dravých ryb na revír Tatenice 1A – p.Hroch, p.Hampl.
oprava poškozených střešních tašek na boudě na Oborníku – p.Hlavinka, p.Stibal.

Příloha: odpověď starosty obce Nemile k funkčnosti kanalizace a nové ČOV.
Termín příští výborové schůze je středa 26. června 2019 v 17.00 hodin na chatě Nemilka.
Zapsal: Daniel Hroch.

