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

dne 20. 1. 2020 toto 

usnesení:  

1. výbor MO bere na vědomí: 

• průběžnou zprávu o činnosti za rok 2020 (zarybnění, prodané povolenky, výsledky akcí) 

• zprávy dle jednotlivých úseků (dle zápisu a diskuse) 

• termíny závodů pro sezónu 2020 

2. výbor MO schvaluje: 

• zakoupení cen do soutěže o ceny na ples (cca 10 tis. Kč) 

• zakoupení cen na rybářské závody s preferencí svitavského dodavatele rybářských 

potřeb (cca 10-12 tis. Kč) a dokoupení pohárů na závody (vč. změny popisků pohárů 

z roku 2018) 

• záměr zakoupení štípačky na dřevo (zajistí Beneš a Drmolová) 

• podání žádosti o dotaci na PCE kraj k zakoupení 4 ks plovoucích ostrovů v ceně 44 tis. 

Kč (předpokl. úhrada 30 tis. Kč z dotace, 14 tis. Kč ze zdrojů MO) 

• akci „První povolenka zdarma“ pro děti, které se stanou v roce 2020 členy MO Svitavy 

• pravidla pro vydávání povolenek zdarma (vedoucí rybářského kroužku, členům RS za 

aktivní činnost, případně členům MO s významným pracovním příspěvkem) 

3. výbor MO ukládá: 

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

zpracováním osobních údajů dle GDPR (termín: průběžně) 

• pí Drmolové zajistit poháry na závody (výměna štítků u pohárů z roku 2018 + 

doobjednání nových) 

• p. Ryšavému a pí Drmolové zveřejnit na webu a na nástěnkách termíny závodů 

• pí Drmolové a p. Ryšavému zveřejnit změnu termínu prodeje členských známek 

a povolenek z 25. 4. na 18. 4. 2020 (kolize se zahajovacími závody) 

• brigádnickým referentům a p. Múčkovi, aby do příští schůze předložili varianty na 

technické zajištění odpadových nádob (resp. držáků pytlů) 

 

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

Ve Svitavách dne 20. 1. 2020 

Zapsali: 

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

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

Schválil: 

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


