
MO ČRS Svitavy 

Z Á P I S   z výborové schůze  č.       3 

konané dne:    21.1.2014 

 

Přítomnost: Jméno  funkce  přítomen omluven nepřítomen 

 

  Čermák  předseda    x     -     - 

                            Dúbrava místopředseda    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        8     0     1 

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

 

Předseda: 

- V lednu byly zhotoveny nová razítka MO (cena 4300,- hrazeno z manipulačního poplatku) 
- Jsme zapsáni v obchodním rejstříku jako pobočný spolek s názvem „Český rybářský svaz, MO 

Svitavy“ 
- Vzhledem ke změně (úpravě) názvu budeme měnit členské legitimace  
- Byl nakoupen notebook (7300,-) pro účely vedení členské evidence, povolenek a úlovkových 

listů. Budou tištěny příjmové doklady. Zajišťuje – jednatelka 
- Správu průkazů má na starosti Dúbrava (nové i vrácené) 
- Navrhuje pana Dúbravu na pozici místopředsedy MO 

Hlasování:       pro   6 
   Zdržel se  2 
   Proti  0 
 



- Navrhuje pověřit místopředsedu vedoucím rybářské stráže 
Hlasování: pro  6 
  Zdržel se 2 
  Proti   0 

- Uvedl kandidáta na hospodáře MO. Jedná se o Jana Šimůnka z Opatovce (23). Je absolventem 
Střední rybářské a vodohospodářské školy Jakuba Krčína – nyní studuje vys. školu 
vodohospodářskou. Předběžně odsouhlasen Ing. Fukou (Krajský úřad Pardubice). Projde-li 
úspěšně registrací na KÚ bude přijat za člena MO. Prozatím nebude členem výboru. Funkci 
bude vykonávat bezplatně. 
Hlasování: pro  7 
  Zdržel se  1 
  Proti  0 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Termíny zkoušek: Dokonce února přijímáme nové přihlášky.Termín školení a zkoušekse upřesní 
dodatečně.Školení a zkoušky má na starosti p. Koutný a p. Dúbrava. 

         Výbor dává podnět DK pro udělení důtky pro 12 lidí za neplnění členských povinností (nevrácená 
povolenka do 15.) Po opakování stejného prohřešku příští rok, nebude vydána povolenka. 

         Předseda požádá ČRS o doplnění sídla v obchodním rejstříku. A zajistí nové legitimace. 

Paní Drmolová zažádá na živnostenském úřadě, na základě plné moci od předsedy o zapsání změny 
statutárního orgánu a nahlášení a ukončení provozovny pro účel Rybářského plesu. 

         Pan Vítek ohlásí na městském úřadě termíny Benátských nocí. 

         Problematika pověření RS na Retenční nádrži. Lovící je povinen se na požádání podrobit kontrole 
RS. S tím souhlasil, když si zakoupil pověření k lovu. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

pan Dúbrava: termín závodů Carp Cupu  4. - 7. 6., kontrolu bude mít na starosti vedoucí RS. 

                         termín závodů SBS 17.- 20. 9., kontrolu bude mít na starosti vedoucí RS 

pan Oliva: na zarybnění je ještě 160000,-. P. Oliva zjistí cenovou relaci rybí obsádky a prokonzultuje 
s RH. 

pan Kareš: inventura majetku MO z minulé soboty, viz Příloha 

pan Konečný: dnes předá agendu rybářského hospodáře DK p. Hejkal, p.Vítek, za výbor p. Kareš. 
Razítka předá paní Drmolové. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

         Výbor vyslovil poděkování za činnost RH v minulých volebních obdobích panu Konečnému a jako 
poděkování dostane povolenku zdarma. 

  Hlasování: pro  7 
  Zdržel se 1 
  Proti   0 
 

Termín další schůze  19. 2. 2015.                                                       Zapsala: Drmolová Ivana 


