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

dne 4. 8. 2021 toto 

usnesení:  

1. výbor MO bere na vědomí: 

• zprávu z doplňkového ichtyologického průzkumu provedeného na Rosničce dne 21. 7. 

2021, 

• průběžnou zprávu o činnosti za rok 2021 (zarybnění, prodané povolenky, výsledky 

akcí), 

• organizační zajištění tradičních a seniorských závodů v září 2021 (pravidla, rozhodčí, 

zajištění stánku, ceny, poháry, zákaz rybolovu v zelené a hnědé zóně), 

• organizační zajištění II. Benátské noci 

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

2. výbor MO schvaluje: 

• záměr zarybnění na podzim 2021 (max. 600 kg) a na jaro 2022 (dle situace po zimě 

a dle úlovkovosti za rok 2021) v intencích doporučení ichtyologického průzkumu (max. 

biomasa kapra 1500 kg) 

• předběžný program členské schůze a její termín, 

• organizační zajištění II. Benátské noci (výbor MO), 

• záměr nákupu prsaček pro skupinu R. Klusoně (na výlovy a vysazování na potocích) 

3. výbor MO ukládá: 

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

zpracováním osobních údajů dle GDPR (termín: průběžně), 

• brigádnickým referentům zajistit zapískování dlažby na rekonstruovaném ochozu 

chaty – trvá, 

• p. Ryšavému a pí Drmolové zveřejnit pozvánku a pravidla zahajovacích a seniorských 

závodů a informaci o zákazu rybolovu v zelené zóně na WWW stránkách a na 

vývěskách, 

• p. Ryšavému a pí Drmolové zveřejnit pozvánku a program členské schůze na WWW 

stránkách a na vývěskách, 

• pí Drmolovou přípravou administrativy ve věci stanovení nového hospodářského 

(zarybňovacího) plánu pro revír Rosnička – trvá (podzim, zima 2021), 

• p. Čermákovi ověřit na KHS podmínky pro konání akci ve vnitřních prostorách 

a zamluvit sál kina Vesmír 

• p. Ryšavému zapracování změn rybářského řádu dle bodu 6. zápisu do RŘ a jeho 

předložení na další schůzi. 
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Hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 Usnesení BYLO přijato. 

Ve Svitavách dne 4. 8. 2021 

Zapsal: 

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

Schválil: 

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


