
MO ČRS Svitavy 

zápis z výborové schůze č. 9 

konané dne 16. 10. 2015 

 

Prezence (výbor): 

Jméno funkce přítomen omluven nepřítomen 

Pavel Čermák předseda X - - 

Radoslav Dúbrava místopředseda - X - 

Ivana Drmolová jednatelka X - - 

Oliva pomocník hospodáře X - - 

Josef Koutný pomocník hospodáře X - - 

Jiří Kadlec brigádnický referent X - - 

Jiří Kareš 
pomocník 
brigádnického referenta 

X - - 

Souhrn  6 1 0 

 
Hosté:   Zdeněk Hejkal, Filipi (členové dozorčí komise), Zdeněk Ryšavý 

Zápis z jednání: 

1. Pošta: 
• uzávěrka hospodaření za rok 2015 (předání dokumentů na Krajský úřad Pardubického kraje) 
• Městský úřad Svitavy, souhlas o provedení stavby 

2. Personální záležitosti: 

Předseda po domluvě s ostatními členy výboru pozval pana Ryšavého a ten byl požádán výborem 
o spolupráci. Pan Ryšavý nabídku přijal. 

Hlasování PRO: 6 PROTI: 0  

Usnesení: Pan Ryšavý byl kooptován do výboru. Kooptace bude předložena nejbližší členské schůzi 
ke schválení (viz čl. 20 odst. 3 písm. b) jednacího řádu ČRS). 

3. Pergola na terase na Rosničce byla dokončena. Náklady se vyšplhaly na 48.533Kč (dřevo, krytina, 
drobný materiál – hřebíky, šrouby, barva apod.). Stále hledáme kupce na jasanové dřevo. 



4. Brigádničtí referenti: připravené dřevo na lavice se bude muset schovat a natírání se nechá na jaro, 
je nepříznivé počasí. Poslední brigáda bude 14. 11. 2015.  

5. Oliva: informoval o slovu Retenční nádrže. Bylo sloveno 500 ks násady lína, dáno do lesa, dále 350 
kg amura, 100 kg kapra, 250 kg lína a cejna – vše dáno do Rosničky.  600 kg karase bylo rozebráno. 
Bude se muset se starostou obce Javorník domluvit další postup, pro další manipulaci s jejích 
rybníčkem. 

6. Drmolová: 
• ve středu začal rybářský kroužek, počet dětí ještě není ustálen. Během letošního (školního) 

roku bude realizována exkurze. Přes zimu se promyslí kam. 
• Město Svitavy nám poskytlo dotaci na kroužek. Peníze budou proinvestovány nákupem 

rybářského náčiní pro děti. 
• Nedávno byl u rybníka problém s volně pobíhajícím psem (majitel náš rybář), který napadl psa, 

který byl uvázaný (majitel host rybář). Byla přivolána městská policie. Nechají se udělat cedule 
s upozorněním na zákaz volně pobíhajících psů. 

• Ohledně čištění řeky jsme se dohodli s panem Klusoněm, že se to nechá na jaro a spojíme to 
s čištěním řeky Svitavy. 

• Na problematické místo k ,,Žižkovi“ pojede Oliva, Koutný, Klusoň, Drmolová. 
 
 
 

 

Zapsala: Ivana Drmolová  


