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Po projednání všech bodů programu a diskuse přijal výbor MO ČRS Svitavy na svém zasedání 
dne 4. 10. 2022 toto 

usnesení:  

1. výbor MO bere na vědomí: 
 zprávy dle jednotlivých úseků (dle zápisu a diskuse), 
 zprávu stran kvality vody v Rosničce a v retenční nádrži (viz bod 7 zápisu), 
 organizační zajištění volební členské schůze (upřesnění z minulé schůze), 
 předběžnou kandidátku výboru a DK pro další volební období, 
 zprávu o průběhu a výsledcích republikového sněmu ČRS, 

2. výbor MO schvaluje: 
 předběžný program volební členské schůze a termín konání (20. 11. 2022) 
 navýšení cen členských ročních povolenek pro sezónu 2023 takto (bylo znovu 

diskutováno poté, co republikový sněm schválil navýšení ceny členských známek): 
o roční povolenka: 1.400 Kč (nárůst o 200 Kč), 
o roční „dětská“ povolenka: 700 Kč (nárůst o 100 Kč), 
o roční „dorostenecká“ povolenka: 900 Kč (nárůst o 100 Kč), 
o roční „ZTP“ povolenka: 900 Kč (nárůst o 100 Kč), 

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: trvá, do schůze výboru v říjnu 2022) 
 p. Čermákovi vyřešit s příslušnými osobami jejich možnou kandidaturu do dozorčí 

komise, 

4. výbor MO pověřuje: 
 pí Drmolovou a p. Ryšavého zveřejněním informace o navrženém programu a termínu 

volební členské schůze na webu a na místech obvyklých, 
 p. Čermáka zamluvením termínu pro konání volební členské schůze v kině Vesmír, 
 pí Drmolovou a p. Ryšavého jednáním ohledně plánované návštěvy Dr. Jurajdy a RNDr. 

Adámka ve Svitavách (zhodnocení dosavadních opatření ve věci managementu rybí 
obsádky a další konzultace), 

 p. Čermáka, pí Drmolovou a p. Ryšavého dalším jednáním (dlouhodobým) ve věci 
zarybnění revíru s přihlédnutím k úlovkovosti za rok 2022 a stavu obsádky po zimě 
2022/2023. 

 

Hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 Usnesení BYLO přijato. 

Ve Svitavách dne 4. 10. 2022 
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Zapsali: 

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

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

Schválil: 

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


