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Po projednání všech bodů programu a diskuse přijal výbor MO ČRS Svitavy na svém 
zasedání dne 12. 4. 2017 toto 

usnesení:  

1. výbor MO bere na vědomí: 
• zprávu p. Čermáka, p. Olivy, p. Koutného a pí Drmolové ve věci úhynu ryb na rosničce 

(laboratorní vyšetření ryb + rozbor vody), 

• zprávu jednatelky MO o výdělku z rybářského plesu, 

• zprávu p. Ryšavého o dotačním programu Pardubického kraje (přidělení dotace) 

• zprávu p. Ryšavého ve věci podaného daňového přiznání k dani z příjmů právnických 
osob za zdaňovací období kalendářního roku 2016 

2. výbor MO schvaluje: 
• žádost Klubu pejskařů pozitivního tréninku, z. s. (Koclířov) o povolení konání akce na 

pozemcích v okolí rybníka Rosničky dne 6. 5. 2017 (závody „K pramenům řeky 
Svitavy, Pes přes Rosničku“) 

• dle § 3 odst. 3 písm. a) Stanov ČRS přijetí nových a přestupujících členů; u nových za 
předpokladu, že úspěšně absolvují test pro získání kvalifikace pro vydání prvního 
rybářského lístku – viz bod 4 zápisu 

• upřesnění a doplnění bližších podmínek pro výkon rybářského práva na revíru 
č. 451 776 Rosnička stran zacházení s ulovenými rybami, zejm. s jeseterem ruským 

• propozice pro zahajovací závody konané dne 29. 4. 2017 

• uzavření nové smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti za škodu s Českou 
pojišťovnou, a. s. (účinnost od 1. 5. 2017) 

• navýšení nájmu za hospodu o 3 % s účinností od května 2017 

3. výbor MO ukládá: 
• p. Ryšavému zpracování zprávy o stavu členské základny k 1. 5. 2017 

• p. Ryšavému a pí Drmolové zveřejnění pozvánky a propozic pro zahajovací závody na 
www stránkách a na místech obvyklých 

• p. Ryšavému zaslání účetní uzávěrky 2016 rejstříkovému soudu ke zveřejnění do 
sbírky listin 

• p. Čermákovi a p. Vítkovi zpracování dodatku ke smlouvě o nájmu hospody 
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Hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0  Usnesení BYLO přijato. 

Ve Svitavách dne 12. 4. 2017 

Zapsali: 

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

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

Schválil: 

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


