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

zasedání dne 30. 10. 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) 

2. výbor MO schvaluje: 

• dodatečně podle čl. 9 odst. 9 Jednacího řádu ČRS postup předsedy a jednatelky, kdy 

dne 18. 10. 2019 podepsali smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace od Města Svitavy 

• záměr kompletní rekonstrukce ochozu kolem chaty – část od nájezdu pro vozíčkáře až 

po začátek pergoly na terasy dle předloženého rozpočtu (cca 143 tis. Kč) 

• odložení nákupu oxymetru na jaro 2020 (zbytečně by běžela záruční lhůta) 

• odložení záměru výměny oken v hospodě (na jaře poptáme dodavatele na cenové 

nabídky) 

• příspěvek na RT 3 tis. Kč (bude předáno p. Fickovi v hotovosti) 

• změny v rybářském řádu dle bodu 4 zápisu: 

o zrušení hájení KOI kapra 

o karas obecný jako plevelná ryba (nesmí být vrácen do vody) 

o možnost uživatele revíru s ohledem na klimatické podmínky omezit nebo 

zakázat zakrmování nebo vnadění mimo udici 

o zákaz použití znehodnoceného krmiva a nevařeného partiklu 

o zákaz použití rakety a zakrmovacího košíčku 

o maximální doporučené množství návnady (krmení) na jednoho lovícího 

v jednom dni 

o chování při lovu – povinnost chovat se tak, aby nebyla poškozena zařízení 

umístěná na nebo v rybníku 

o doporučení používat originální plněnou rybářskou podložku (plněná nebo 

polstrovaná podložka, vanička, kolíbka apod.) 

o rozdělení rybníka na zóny: rekreační (pláž), rybolovné (zelená, žlutá, modrá 

a hnědá) a vegetační; rybolov bude zakázán v rekreační a vegetační zóně; 

ochranné rybí pásmo zůstává 

o zodpovědnost lovícího – doplněno výslovné ustanovení, že uživatel revíru 

nenese odpovědnost za případnou ztrátu nebo odcizení majetku lovících 

3. výbor MO ukládá: 

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

zpracováním osobních údajů dle GDPR (termín: průběžně) 

• p. Čermákovi zajistit sál kina Vesmír pro konání členské schůze 

• p. Čermákovi informovat město o zvýšeném výskytu labutí a dalšího vodního ptactva 

na Rosničce, kdy dochází k plenění vodních a mokřadních rostlin (labutě se pasou) 
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a znečištění vody (při krmení hrabou ve dně, vyměšují do vody); přitom je běžné, že je 

na Rosničce najednou více než 60 kusů labutí 

 

 

Hlasování: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 Usnesení BYLO přijato. 

Ve Svitavách dne 30. 10. 2019 

Zapsali: 

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

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

Schválil: 

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


