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

dne 12. 4. 2022 toto 

usnesení:  

1. výbor MO bere na vědomí: 

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

• zprávu o vyúčtování dotace na zarybnění, 

• informaci o odlovu okounů z prostoru pod odtokem z retenční nádrže a jejich 

přemístění do Rosničky, 

2. výbor MO schvaluje: 

• organizační zajištění 1. Benátské noci a nadcházejících závodů, 

• odklad nákupu 20“ kontejneru (důvod: ceny na trhu), 

• zavedení horní míry štiky obecné (85 cm) pro období od 16. 6. 2022 do 31. 12. 2022, 

• úplatné zapůjčení stánku I. Drmolové na festival, 

• úplatné zapůjčení stánku na soukromou oslavu (p. V. Zich), 

• dle čl. 11 odst. 9 jednacího řádu ČRS jednání předsedy a jednatelky MO (materiální 

zajištění akcí a závodů, nákup materiálu na výrobu záchytného boxu na bílou rybu), 

• biomanipulační zásah na redukci bílé ryby – odlov ryb na udici prováděný členy MO 

(J. Ryšavý a J. Pavliš) včetně povolení zakrmování mimo udici za těchto podmínek: 

o odlov bude prováděn v měsících červenci a srpnu, 

o odloveny (= umístěny do záchytného „boxu“) mohou být pouze perlín 

ostrobřichý, plotice obecná, cejn velký a karas stříbřitý,   

o osoby provádějící biomanipulační zásah budou vést evidenci odlovených ryb, 

který bude po skončení odlovu (pravděpodobně konec srpna) předán zástupci 

MO (Drmolová) 

3. výbor MO ukládá: 

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

zpracováním osobních údajů dle GDPR (termín: průběžně), 

• všem členům výboru zvážit možnosti řešení otázky brigádnické činnosti v rámci MO 

(termín: do členské schůze) 

• pí Drmolové a p. Ryšavému zveřejnit upozornění na povinnost odevzdat průběžný 

úlovkový lístek na webových stránkách a zaslat informativní SMS všem držitelům 

celoročních povolenek, 

4. výbor MO pověřuje: 

• pí Drmolovou a p. Ryšavého zveřejněním informace o úpravě RŘ (zavedení horní míry 

štiky) na místech obvyklých 

• pí Drmolovou a p. Ryšavého zpracováním přehledu úlovků z průběžných úlovkových 

lístků a jeho zaslání na OŽP MěÚ Svitavy 
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Hlasování: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 Usnesení BYLO přijato. 

Ve Svitavách dne 12. 4. 2022 

Zapsali: 

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

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

Schválil: 

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


