
MO ČRS Svitavy 

Z Á P I S   z výborové schůze  č.       2 

konané dne:    29. 12. 2014 

 

Přítomnost: Jméno  funkce  přítomen omluven nepřítomen 

 

  Čermák  předseda    x     -     - 

  Konečný člen     x     -     - 

  Drmolová jednatel    x     -     - 

  Oliva  pom.hosp.    x     -     - 

  Koutný  pom.hosp.    x     -     - 

  Kadlec  brig.ref.    x     -     - 

  Kareš  pom.brig.    x     -     - 

  Kubina  člen     -     x     - 

 Celkem        7     1     0 

Jako host: Vítek (dozorčí komise), Hejkal (dozorčí komise), Filipi (dozorčí komise), 

                            Ryšavý Zdeněk (www stránky), Drmola Robert (rybářský kroužek),  

                            Ficek Petr  ( Regionální závody ),  Dúbrava Radomír (Carp cup) 

Program: 1. Požadavky za jednotlivé sektory. 

                 2. Z minulé schůze výboru 

                 3. Kooptace nového člena výboru 

                 4. Různé 

  Pan Ryšavý: Informace k internetovým stránkám. Stránky má nestarosti pan Zdeněk Ryšavý. 
Stránky jsou v provozu 21. 12. 2014, založeny na nové doméně www.mocrs-svitavy.cz. Hosting je na 
Banán. cz. Pan Ryšavý předal zapečetěné obálky s hesly a uživatelskými jmény emailových adres  p. 
Čermákovi a pí. Drmolové. Předány veškeré údaje k doméně a hostingu pí. Drmolové.  

Požadavek na p. Ryšavého: dát na stránky  ,, Jak se stát členem ČRS“ 

http://www.mocrs-svitavy.cz/


  Pan Dúbrava:  Carp Cup Rosnička, 4. 6. 2015, 21 týmů, 18 již přihlášeno. Žádost o zarybnění 15-
20Ks ryb 70cm a větší. Prosba za pana Horáka s SBS Hulín o umožnění závodu jako loni.  Předběžná 
cena závodů 22 000,- Pan Dúbrava zjistí termín závodů. 

Pan Čermák požádá o vyjímku z denní doby lovu na Carp cup na ministerstvo zemědělství. 

  Pan Ficek: Regionální závody u nás jsou 4. 7. 2015, po organizaci chce pouze poháry. Počet pohárů 
upřesní do konce ledna. 

  Pan Drmola:  Letos je v rybářském kroužku 6 dětí. Žádost o finanční dotaci na exkurzi pro děti 
z kroužku. Do konce února přednese zpracování exkurze. Přezkoušení mládeže z rybářských znalostí 
bude 31. 1.2015 

  Z minulé schůze:  

-internetové stránky založeny a spuštěny 
-agenda jednatele předána, pragram se členy je nainstalován u paní Drmolové. 
-termíny prodeje známek a povolenek odsouhlaseny 
-pstruh do,,Retenčky“ byl koupen za 11 500,- 100Kg 

Předsedovi předáno odstoupení pana Miroslava Kubiny z funkce člena výboru. Mandát trvá ještě dva 
měsíce. 

Předseda dozorčí komise p. Vítek upozornil na nákup kapra 10q za 48Kč /kg. Dáno do Rosničky. 
Váhová kategorie 1,80-2,40 kg. 

 Retenční nádrž: měřením ledu pověřen pan Oliva. 

Odsouhlasení nákupu palubek do klubovny cca 1700,-. 

Rybářský řád: necháme v platnosti, úprava  na základě ,,usnesení“ členské schůze ze dne 19.10.2014 
se upravují  bližší podmínky výkonu rybářského práva na revíru MO ČRS Svitavy č. 09 451 776 v době 
14)(str.12) 

Rozpočet: Výdaje na ryby- co se vybere na povolenkách vrátíme vodě. 

                   Pan Kadlec s panem Karešem přednesl brigádnické práce na rok 2015, předběžné výdaje 
50 000,-. 

Pan Vítek prověří majitele pozemků v chovných potoků. Dále zajistí poháry na závody pro letošní rok. 
Soupis dostane do konce ledna. 

Povolenka zdarma- rybářské stráži 
                                  -pan Bubník (vedení stránek- zpětně ) 
                                  -pan Ryšavý (vedení stránek letos) 
                                  -pan Ficek a pan Drmola (vedení rybářského kroužku) 
                                  -pan Beneš Petr (bagrování Retenční nádrže) 
 
Pan Čermák předložil návrh na kooptaci člena výboru a to pana Dúbravu Radomíra. 

Pro :  6                            Zdržel se: 1 

Pan Radomír Dúbrava je členem výboru . 

Výborová schůze 21.1. 2015 v 18:00 hod                Zapsala: Drmolová Ivana 


