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Po projednání všech bodů programu a diskuse přijal výbor MO ČRS Svitavy na svém zasedání 

dne 8. 5. 2019 toto 

usnesení:  

1. výbor MO bere na vědomí: 

• průběžnou zprávu o činnosti za rok 2019 (zarybnění, prodané známky, stav členské 

základny, výsledky akcí) 

• zprávy dle jednotlivých úseků (dle zápisu a diskuse) 

• zprávu o stavu členské základny, viz bod 4 zápisu 

2. výbor MO schvaluje: 

• provozní řád půjčovny lodiček na rybníku Rosnička, viz bod 3 zápisu 

• pokračování prodeje povolení k hospodářskému odlovu ryb na udici v retenční nádrži 

a změnu podmínek stran ponechání ryb – denně max. dva kapři, amuři v neomezeném 

množství, 

• nájemní smlouvu s asociací TOM Zálesáci (nájem louky k pořádání celostátního srazu) 

– od 9. do 12. 5. 2019 

• mimořádnou odměnu pro p. Olivu, p. Beneše a p. Kadlece (3 tis. čistého) 

• zakoupení a osazení jednoho plovoucího ostrovu (10 tis. Kč) 

• zakoupení oxymetru 

• udělení odznaku za dlouholeté členství členům, kteří jsou v MO Svitavy organizováni 

více než 50 let, dále odznaku za významnou pomoc a drobného věcného daru všem 

oceněným 

• odvoz šrotu z garáže a utržené peníze použít na nákup vysokotlakého čističe 

a kompresoru 

• záměr zastřešení pergoly, aby nedošlo ke zničení konstrukce vlivem povětrnostních 

podmínek 

 

3. výbor MO ukládá: 

• pí Drmolové zajistit podpisové záznamy členů MO stran souhlasu nebo nesouhlasu se 

zpracováním osobních údajů dle GDPR (termín: průběžně) 

• p. Klusoňovi jednat s pí Mohelskou z Povodí Moravy ohledně vypuštěného náhonu na 

Svitavě 

• p. Čermákovi zjistit okolnosti nutné pro získání dotace od města Svitavy (bylo 

schváleno v rozpočtu města) a následně dle zjištěných dispozic ve spolupráci 

s p. Ryšavým zpracovat potřebné podklady a žádost o dotaci podat 

• p. Čermákovi zjistit na MěÚ popř. na LIKU Svitavy možnost umístění kontejneru na 

tříděný odpad u chaty 

 

 

Hlasování: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 Usnesení BYLO přijato. 
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Ve Svitavách dne 8. 5. 2019 

Zapsala: 

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

Schválil: 

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


