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MO ČRS Svitavy 

zápis z výborové schůze č. 11 

konané dne 28. 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, Jiří Filipi (členové dozorčí komise), Jan Šimůnek (hospodář) 

Zápis z jednání: 

1. Čermák: 
• pošta – od ČRS jsme obdrželi registrační list naší MO. 
• příprava členské schůze: projednalo se možné složení komisí pro členskou schůzi – jako 

členové budou členské schůzi navrženi: 
o mandátová komise – Bulva, Filipi, Hejkal 
o návrhová komise – Drmolová, Kareš, Koutný 
o volební komise – Vítek, Kadlec, Oliva 

Jako delegát MO na územní konferenci bude navržen předseda MO. 
Kooptace: schválení kooptace pana Ryšavého jako člena výboru 
Na členskou schůzi přichystat plán akcí a závodů pro rok 2016. 
Prezenční listinu na členskou schůzi zajistí Ryšavý (tisk pouze dospělých členů, kteří mají 
v souladu se stanovami a s jednacím řádem ČRS hlasovací právo). 
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2. Drmolová: 
• Dřevo:  Za prodej jasanového dřeva bylo nabídnuto málo peněz, proto ho nebudeme 

prodávat. Udělají se z něho pevné stoly před Rosničkou, na dlouhé pevné stoly se nechají 
uříznout smrkové fošny. Kadlec domluví v Atom Steel cenu železa (jekly) na lavice před 
stánky. 

• Čistička:  Rozbitý kompresor, po Novém roce se nechá spravit (závada je již hlášena, čeká se 
na servis). 

• Návštěvní kniha: Na webových stránkách MO se v návštěvní knize objevil požadavek dvou 
členů na „zavření“ vody na dva až tři měsíce z důvodu příliš teplého počasí – „aby měly ryby 
klid“. Závěr: Na revíru MO ČRS ROSNIČKA č. 09 451 776 se lov provádí v souladu se všemi 
právními předpisy (zejm. zákonem č. 99/2004 Sb., v platném znění a vyhláškou č. 197/2004 
Sb., v platném znění) a v souladu s platným rybářským řádem (výkon rybářského práva na 
revíru MO ČRS Svitavy ROSNIČKA č. 09 451 776). 

• Povolenky zdarma (na rok 2016) – bude projednáno na další výborové schůzi dne 22. 1. 
2016. 

• Akce ČRS „První povolenka zdarma“ – Český rybářský svaz se rozhodl podpořit zájem dětí 
o rybařinu a pro rok 2016 vyhlásil akci "První povolenka zdarma". Akce probíhá pouze 
v těchto územních svazech ČRS: města Prahy, Západočeském, Severočeském, 
Východočeském a Moravskoslezském. Momentálně je situace taková, že v rámci svitavské 
MO by mohly děti ve věku 6 - 15 let získat povolenku zdarma pouze na řeku, tj. na pstruhový 
revír 453 078 Svitava 6, který spadá pod Východočeský územní svaz. 
Do kroužku momentálně chodí 10 dětí, cena roční povolenky pro děti na revír 09 451 776 je 
600 Kč, celkové náklady v případě, že se připojíme k akci, tedy jsou 6.000 Kč. 

Hlasování: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení: návrh na připojení k akci ČRS „První povolenka zdarma“ byl přijat – děti, které 
k chodí do rybářského kroužku, dostanou po složení zkoušek první (roční) povolenku na revír 
č. 09 451 776 Rosnička zdarma. 

3. Vítek: změna termínu rybářského závodu seniorů na 3. 9. 2016. 

4. Ryšavý:  
• požádá o povolení používat znak města Svitavy za účelem vytvoření znaku MO ČRS Svitavy 
• záložní kopie obsahu webu a databáze: lze objednat v administraci webu za 250 Kč (obsahuje 

2 záložní DVD ročně, disk je poté zaslán doporučeně na adresu). 
 

Zapsali: Ivana Drmolová, Zdeněk Ryšavý 

 


