
MO ČRS Svitavy 

zápis z výborové schůze č. 13 

konané dne 10. 2. 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 0 

 
Hosté:   Petr Vítek, Jiří Filipi, Zdeněk Hejkal (členové dozorčí komise) 

Schůzi řídil předseda MO Pavel Čermák, který přednesl program schůze: 

1. Pošta 
2. Závody Carp ligy 
3. Diskuse 

Zápis z jednání (dle programu): 

1. Pošta: 

Městský úřad ve Svitavách – souhlas s použitím znaku města Svitavy při návrhu a použití znaku MO ČRS 
Svitavy. 



2. Závody Carp ligy: 

Žádost pana Horáka, zda naše MO zajistí závody Carp ligy, a to ve dnech 20. 5. - 22. 5. 2016. Na naší 
vodě už jednou Carp liga proběhla, vše proběhlo bez problémů k velké spokojenosti závodníků 
i pořadatele. 

Po diskuzi jsme došli k závěru, že nesouhlasíme se závody na našem revíru – rybník bude zavřen kvůli 
závodům 2. - 5. 6. 2016 (Wild Carp Cup 2016). S ohledem na naše členy nechceme dva týdny před Carp 
Cupem opět zavírat vodu na tři dny. 

3. Diskuse:  
- Kadlec: S panem Klíčem je domluveno kácení stromů. Technické služby nabídly nechat si stromy za 

skácení. Na MÚ Svitavy podána žádost na skácení bříz, které jsou poškozené. 

Z minulého usnesení: 

1. Vagón bude opraven, buňka bude opravena. Kareš zjišťuje cenovou nabídku na okna na chatu. 
2. Jekly na stoly jsou koupeny a jekly na zábradlí také. 
3. Znak MO: souhlas s použitím znaku města byl v poště, znak MO je v návrhu. 

Usnesení:  

1. Výbor MO nesouhlasí s konáním závodu Carp ligy na našem revíru. 
2. Vagón a buňka bude spravena. 

Hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Ve Svitavách dne 10. 2. 2016 

 

Zapsala:  

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

Schválil: 

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


