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MO ČRS Svitavy 

zápis z výborové schůze č. 12 

konané dne 22. 1. 2016 

 

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  5 2  

 
Hosté:   Petr Vítek, Jiří Filipi (členové dozorčí komise), Ladislav Horváth, Karel Křeček, Karel Mifek, 
Miroslav Oliva, Jiří Filipi, Josef Koutný, Martin Kunický, René Klusoň (členové RS) 

Řízením schůze byla pověřena jednatelka Ivana Drmolová, která přednesla program schůze: 

1. Pošta 
2. Projednání některých dotazů vznesených na členské schůzi dne 10. 1. 2016 
3. Jednání se členy RS – kontroly na rok 2016 
4. Povolenky zdarma na rok 2016 
5. Kárné opatření vůči členům, kteří neodevzdali povolenku za rok 2015 
6. Znak MO 
7. Diskuse 
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Zápis z jednání (dle programu): 

1. Pošta: 

• Zrušení ustanovení rybářské stráže – dne 8. 1. 2016 odevzdal na Městském úřadě ve 
Svitavách služební odznak a služební průkaz RS Mgr. Martin Konečný. 

2. Dotazy z členské schůze: 

• Umístění kontejneru na bioodpad na parkovišti u chaty Rosnička 
• Změna dopravního značení u hráze (nebezpečná jízda cyklistů) – pan Kareš projedná na 

odboru dopravy možnost umístění značky 
• Oprava oken na chatě: brigádničtí referenti prověří stav možnost opravy či výměny 
• Špatný stav buňky a vagónu, pan Kadlec zjišťoval možnosti náhrady: 

o Výrobců a dodavatelů plechových či jiných buněk je celá řada, je velké množství 
variant, rozměrů apod. 

o Několik variant:  
o zrušit buňku a nahradit ji zcela novou (cenová nabídka na plechovou garáž 

4*6 m za 19.570,- Kč), 
o vagón ponechat a opravit v rámci brigádnické činnosti, 
o zrušit buňku i vagón a zakoupit oboje nové. 

o Brigádničtí referenti zjistí aktuální stav vagónu a buňky a náklady (požadavky) na 
jejich opravu. 

3. Jednání se členy RS – kontroly na rok 2016: 

• Jednatelka MO seznámila přítomné členy RS s počtem provedených kontrol a kontrolních dní 
v roce 2015 na revíru Rosnička č. 09 451 776 a vznesla požadavek na zintenzivnění kontrol ze 
strany RS. 

• Zároveň upozornila na požadavky na zápis kontroly do povolenky k rybolovu. 

4. Povolenky zdarma na rok 2016 na revír Rosnička č. 09 451 776: 

• Současní aktivní členové RS 
• Robert Drmola, Petr Ficek, Jaroslav Ficek, Petr Milota, Ladislav Milota, Zdeněk Ryšavý, Petr 

Beneš, Michal Kincl. 

5. Kárné opatření vůči členům, kteří neodevzdali povolenku za rok 2015: 

• povolenku v řádném termínu do pátku 15. ledna 2015 neodevzdalo 8 členů 
• stejně jako v loňském roce bude těmto členům udělena důtka (pokud se však stejný rybář 

dopustil tohoto prohřešku i v roce minulém, tak mu již nebude vydána povolenka pro rok 
2016, blíže viz § 5 odst. 1 písm. c) stanov ČRS, z. s. a dále zápis z jednání dozorčí komise jako 
kárného orgánu 1. stupně ze dne 19. 2. 2015) 

• seznam členů, kterých se výše uvedené týká, předala jednatelka MO předsedovi dozorčí 
komise 

• jednání o udělení důtky proběhlo na jednání dozorčí komise dne 22. 1. 2016 

6. Znak MO: 
• Problematika obecní symboliky a povolení ji používat spadá pod odbor správních činností 

MěÚ Svitavy 
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• Žádost o povolení využití znaku města Svitavy bude na město podána v týdnu od 25. 1. 2016 
• Termín pro vyhotovení znaku: průběžně; zodpovídá: Ryšavý 

 

7. Diskuse:  
- Kareš: Nákup jeklů 40*40*2 mm (12 ks po 6 m) na opravu/výměnu lavic v ceně 3.600,- Kč 

 

Usnesení: 

1. Brigádničtí referenti zjistí aktuální stav oken na chatě, stav vagónu a buňky a náklady (požadavky) 
na jejich opravu, případně možnosti a náklady na jejich výměnu v různých variantách. 

2. Nákup jeklů 40*40*2 mm (12 ks po 6 m) na opravu/výměnu lavic v ceně 3.600,- Kč. 

3. Povolenky na rok 2016 zdarma na revír Rosnička č. 09 451 776: současní aktivní členové RS, 
Robert Drmola, Petr Ficek, Jaroslav Ficek, Petr Milota, Ladislav Milota, Zdeněk Ryšavý, Petr 
Beneš, Michal Kincl. 

Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 1 

Usnesení bylo přijato. 

 

Ve Svitavách dne 22. 1. 2016 

 

Zapsali:  

Ivana Drmolová  ..................................................................  

Zdeněk Ryšavý  ..................................................................  

 

Schválil: 

Pavel Čermák  ..................................................................  


