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

dne 27. 5. 2021 toto 

usnesení:  

1. výbor MO bere na vědomí: 

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

akcí), 

• zprávu p. Čermáka o činnostech MO v období od 20. 12. 2020 do 27. 5. 2021, 

• zprávu o členské základně, 

• informaci o vydaných povolenkách zdarma (dospělí + děti), 

• termíny akcí a závodů, zahájení provozu půjčovny lodiček (s otevřením hospody), 

• zprávy dle jednotlivých úseků (dle zápisu a diskuse), 

2. výbor MO schvaluje: 

• dodatečně dle § 9 odst. 9 Jednacího řádu ČRS úkony a rozhodnutí předsedy 

a jednatelky MO uvedené v bodě 4 zápisu, 

• návrh předsedy MO v tom smyslu, že členská schůze se bude, zejm. s přihlédnutím 

k omezením pro konání akcí ve vnitřních prostorách (testy, očkování, prodělání 

nemoci, vč. jejich evidence a způsobu prokazování), konat na podzim, předběžně ve 

druhé polovině září 2021, 

• zakoupení vysavače, 

• zakoupení cen na rybářské závody (cca 10-12 tis. Kč), vč. pohárů, 

• pořádání závěrečného „lanškrounského“ kola RT dne 11. 9. 2021 na Rosničce (dle 

pravidel platných na revíru; pouze v zelené zóně), 

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 a p. Ryšavému zpracovat pravidla závodů (ženské + dětské), 

4. výbor MO pověřuje: 

• p. Ryšavého a pí Drmolovou, aby sledovali aktuality stran podmínek pro výkon 

rybářského práva a krizových protiepidemických opatření vlády ČR ve vazbě na 

rybářství a o těchto podávali informace členské základně na webových stránkách MO, 

• p. Ryšavého a pí Drmolovou přípravou změn v rybářském řádu pro rok 2022 dle 

doporučení stanovených v závěrečné zprávě z ichtyologického průzkumu, až bude 

doručena finální verze této zprávy, 

• p. Ryšavého zveřejněním předběžných termínů akcí na webových stránkách a pí 

Drmolovou zveřejněním na vývěskách. 
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Hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 Usnesení BYLO přijato. 

Ve Svitavách dne 27. 5. 2021 

Zapsali: 

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

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

Schválil: 

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


