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MO ČRS Svitavy 

zápis z výborové schůze č. 10 

konané dne 4. 12. 2015 

 

Prezence (výbor): 

Jméno funkce přítomen omluven nepřítomen 

Pavel Čermák předseda X - - 

Ivana Drmolová jednatelka X - - 

Miroslav Oliva pomocník hospodáře X - - 

Josef Koutný pomocník hospodáře X - - 

Jiří Kadlec brigádnický referent X - - 

Jiří Kareš 
pomocník 
brigádnického referenta 

X - - 

Zdeněk Ryšavý člen X - - 

Souhrn  7 0 0 

 
Hosté:   Zdeněk Hejkal, Petr Vítek (členové dozorčí komise), Jan Šimůnek (hospodář), Radomír Dúbrava 

Zápis z jednání: 

1. Čermák: 
• informoval, že byl s jednatelkou MO v Hradci Králové na KV ČRS. Po vyřízení nezbytné 

administrativy (odevzdání zbylých starých a pořízení nových členských známek, povolenek 
apod.) jsme dostali studijní materiály pro dětský rybářský kroužek (plakáty s vodními 
organismy, publikace ČRS, karty ryb na „poznávačku“ a další). Schůzka proběhla v pořádku, ze 
strany Východočeského územního svazu nebyly žádné připomínky ani stížnosti. 

• pošta – dopis od stavební firmy, která dostala zakázku na opravu potoka ve Vendolí: 
informovali nás o nadcházející opravě a vyzvali nás ke slovu rybí obsádky. Vendolský potok je 
prázdný – slov nebude. 

2. Drmolová: 
• pošta – v době mezi výborovými schůzemi jsme obdrželi dopis od Lesů České Republiky, s. p., 

(Správa toků oblast povodí Dyje) s tím, že k 1. 12. 2015 máme předat pozemek ,,rybník v lese“, 
který se nachází v katastrálním území Moravský Lačnov. Rybník v lese byl proto narychlo 
sloven, poté byl ponechán vypuštěný.  V úterý 1. 12. 2015 proběhla schůzka s panem 
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Maršálem (pověřeným správcem toku) a jednatelkou MO, na které byl předmět nájmu 
(pozemek) předán. 

• přednesla termíny prodeje členských známek a povolenek – budou zveřejněny na webových 
stránkách MO 

• informovala o předběžných termínech konání rybářských závodů pro sezonu 2016 – budou 
zveřejněny na webových stránkách MO 

• požádala výbor o zajištění sponzorských darů na Rybářský ples, který se bude konat 19. 3. 2016 
v Opatovci 

• navrhla zavedení nové hostovské víkendové povolenky „CHYŤ A PUSŤ“: platnost je navrhována 
od pátku 12:00 hod. do neděle, kdy doba lovu končí podle rybářského řádu. Cena se navrhuje 
ve výši 500 Kč. 

Po diskuzi (počátek a konec platnosti v pátek a v neděli) odhlasováno dle návrhu. 

Hlasování PRO: 7 PROTI: 0 

Nová povolenka (popis, cena, podmínky rybolovu) bude zapracována do bližších podmínek pro 
výkon rybářského práva na revíru Rosnička č. 09 451 776 a tyto budou předloženy členské 
schůzi 10. 1. 2016 k prohlasování. 

• informovala výbor o probíhající přípravě tisku rybářských řádů (vše je připraveno, pokyn k tisku 
bude dán ihned po členské schůzi, která bude 10. 1. 2016) 

3. Oliva: po domluvě s hospodářem požádali o koupi 50 kg bílé ryby do Retenční nádrže. Informoval 
o slovu rybníka v lese. Slovená rybí obsádka byla dána do Retenční nádrže. 

4. Ryšavý: 
• Na internetové stránky vytvoří pozvánku na členskou schůzi, která se bude konat v neděli dne 

10. 1. 2016 v 9:00 hod v prostorách kina svitavského kina Vesmír. Předběžný program: 

1. Zahájení 
2. Volba mandátové, návrhové a volební komise 
3. Zpráva o činnosti MO za rok 2015 
4. Návrh plánu práce a rozpočtu MO na rok 2016 
5. Diskuse 
6. Závěr 

Program je předběžný, v tomto znění byl dne 5. 12. 2015 zveřejněn z toho důvodu, aby byla 
členská základna s dostatečným předstihem informována o termínu konání členské schůze. 

Po výborové schůzi byl program upřesněn a na webových stránkách zveřejněn (6. 12. 2016) 
v této podobě: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu schůze 
3. Volba mandátové, návrhové a volební komise 
4. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 
5. Zpráva o činnosti a hospodaření MO za rok 2015 
6. Zpráva dozorčí komise k činnosti a hospodaření MO za rok 2015 
7. Návrh plánu práce a rozpočtu MO na rok 2016 
8. Volba delegáta na územní konferenci 
9. Schválení kooptace členů výboru 
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10. Diskuse 
11. Návrh usnesení 
12. Závěr 

Do dne konání členské schůze bude program doplňován a upřesňován (viz webové stránky 
v aktualitách, viz čl. 8 odst. 3 Jednacího řádu ČRS), dne 10. 1. 2016 bude program předložen 
členské schůzi ke schválení (viz bod 2 programu). 

• Informoval o webových stránkách MO: návštěvnost za období od 1. 1. 2015 do 30. 11. 2015 je 
14 135 návštěvníků, 49,8 % návštěvníků je nových, 50,2 % návštěvníků se na stránky pravidelně 
vrací. Průměrná návštěva trvá dvě a půl minuty a uživatel se přitom podívá na tři stránky. 
Detailní informace ze systému Google Analytics jsou na vyžádání k dispozici u správce stránek 
(webmaster@mocrs-svitavy.cz). 

• Přednesl požadavek na zálohování webu na DVD disk, důvodem je existence další, geograficky 
oddělené zálohy celých stránek (články, dokumenty, fotogalerie apod.); do další schůze výboru 
zjistí cenu. 

• Navrhl nechat zpracovat „zimní“ styl stránek + další drobné úpravy v designu a funkčnosti 
webu – do další schůze výboru zjistí cenu. 

5. Kareš: 
• Přednesl návrh na změny ve vymezení brigádnické povinnosti pro rok 2016:  

a) Brigádnickou povinnost nemají ženy, děti do 15 let a muži od 65 let věku. 
b) Brigádnickou povinnost rovněž nemají členové, kteří jsou držiteli průkazu ZTP 

a členové, kteří mají invaliditu 3. stupně. 
c) Dospělí (muži) do 64 let věku včetně, členové částečně invalidní (stupeň 1 a 2) 

odpracují 10 brigádnických hodin.  
d) Členové od 16 do 18 let včetně (mládež) odpracují 5 brigádnických hodin. 

Pro účely brigádnické povinnosti se posuzuje věk, kterého člen dosáhne v daném roce 
Příklad: osvobozeno je dítě, které v daném roce dosáhne 15 let věku a dospělý, který 
v daném roce dosáhne 65 let věku. 

Výbor s návrhem souhlasí – bude předložen členské schůzi 10. 1. 2016 k prohlasování. 

6. Koutný: Informoval, že od rybníka v lese je potřeba odstěhovat boudu včetně krmení. 

7. Dúbrava: Informoval o závodech Carp Cup 2016. Závody budou v období 2. až 5. 6. 2016. Na 
Ministerstvu zemědělství požádáme o výjimku z denní doby lovu – zajistí Čermák. 

8. Šimůnek: Informoval o zarybnění v letošním roce. Dále chce zjistit dostupnost a cenu candáta. 
Výhledově na jaro (před zahajovacími závody) zajistit 10 q kapra. Před zahajovacími závody bude 
zavřena voda. 

9. Vítek: Informoval, že na účtu máme cca 498 000 Kč. Dozorčí komise prověřovala hospodaření – 
nebyly zjištěny nedostatky. 

 

 

Zapsali: Ivana Drmolová, Zdeněk Ryšavý 
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