
MO ČRS Svitavy 

Z Á P I S   z výborové schůze č.       4 

konané dne:    19. 2. 2015 

 

Přítomnost: Jméno  funkce  přítomen omluven nepřítomen 

 

  Čermák  předseda    x     -     - 

Dúbrava místopředseda    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     0     1 

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

1. Pošta 
a) Společné rozhodnutí Krajského úřadu pro Pardubický kraj, odboru životního prostředí a 

zemědělství ve věcech - odvolání Mgr. Martina Konečného z funkce rybářského hospodáře a 
ustanovení Jana Šimůnka do funkce rybářského hospodáře na rybářském revíru Rosnička – 
č. 451 776. 

b) Žádost o provedení výcviku složky IZS na rybníku Rosnička. 

2. Odpověď na dotaz na WWW stránkách v sekci „Prodej známek a povolenek“. Odpoví předseda. 

3. Udělení důtky za neodevzdanou povolenku do patnácti dnů po skončení platnosti.  Předseda DK  
Ing. Vítek informoval o postupu udělování důtky za nesplněnou členskou povinnost.   

4. Příprava zarybňovacího plánu 2015: 
a) 10 q kapra 1,8-2,4 kg (prosinec 2014) 
b) 1 q štik 
c) 10 q kapra 1,6 kg (červenec) 
d) 3 q cejn 



e) 1 q větších kaprů 
f) 1 q lín 
g) 5 q kapra (září) 

5. Řeka 
a) P. Koutný kontaktuje starostu obce Radiměř za účelem zjištění stavu regulace na 

Radiměřském potoku - informuje předsedu a dále zajistí revizi elektrocentrály u p. Trčky, 
b) předseda prověří situaci na chovných potocích u jiných organizací, 
c) p. Klusoň zatím zruší objednávku plůdku, 
d) p. Koutný prověří u p. Klusoně evidenci násady na chovných potocích, také informoval, že na 

Retenčku se už pstruzi letos dávat nebudou, 
e) pí. Drmolová zajistí protokol o školení na elektrocentrálu a povolení výjimky ze zakázaného 

způsobu lovu ryb elektrickým proudem. 

6. Diskuze 
a) p. Kadlec zajistí nový dekl na čističku-havarijní stav. 
b) pí Drmolová zveřejní sumář 2014  
c) p. Dúbrava informoval: Školení rybářské stráže a členů výboru, školit bude p. Sklář z ČRS, 

proběhne 21. 3. 2015. 

Školení nových členů proběhne 4. 4. 2015 a zkoušky nových členů a dětí z kroužku 11. 4. 2015. Při 
zkouškách budou přítomni: p. Šimůnek, p. Dúbrava, p. Koutný, p. Oliva, p. Filipi. 

 

                                                                                                                Zapsala: 

                                                                                                                Drmolová Ivana 

 

 

 

 


