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Po projednání všech bodů programu a diskuse přijal výbor MO ČRS Svitavy na svém zasedání 
dne 9. 12. 2022 toto 

usnesení:  

1. výbor MO bere na vědomí: 
 zprávy dle jednotlivých úseků (dle zápisu a diskuse), 
 informaci o slovu retenční nádrže a zarybnění Rosničky, 
 informaci o odměně jednatelce za vystavování povolenek + náhrada za telefon, 
 předběžné termíny akcí na rok 2023, 

2. výbor MO schvaluje: 
 rozdělení funkcí ve výboru MO pro volební období 2018 až 2022: 

o p. Čermák – předseda MO 
o pí Drmolová – jednatelka MO 
o p. Tempír – brigádnický referent 
o p. Beneš – brigádnický referent 
o p. Ryšavý – ekonom 
o p. Múčka – pokladník 
o p. Klusoň – člen  
o p. Vítek – člen 

 pokračování akce „První povolenka zdarma“ v roce 2023: každý rybář v kategorii dítě, 
hterý se stane v roce 2023 členem MO Svitavy, získá první povolenku na revír Rosnička 
zdarma 

 finanční odměnu pro brigádnické referenty (P. Beneš, J. Kadlec) za rok 2022 ve výši 
5000 Kč hrubého, 

 zakoupení multifunkčního měřícího přístroje (kyslík + pH), 
 zakoupení licence programu Ryby17 pro evidenci členů a administrativu spojenou 

s vydáváním povolenek (v roce 2024 snad již bude fungovat RIS), 
 tisk RŘ po vyjasnění některých otázek s Dr. Jurajdou (cca 120 ks), 

3. výbor MO ukládá: 
 pí Drmolové zajistit podpisové záznamy členů MO stran souhlasu nebo nesouhlasu se 

zpracováním osobních údajů dle GDPR (termín: průběžně), 

4. výbor MO pověřuje: 
 p. Čermáka a p. Ryšavého jednáním se zástupci vlastníka rybníka a VčÚS ohledně 

možného návratu MO Svitavy do svazového hospodaření; o výsledcích budou 
průběžně informovat výbor na schůzích, 

 p. Ryšavého zveřejněním informace o schválených cenách povolenek na sezónu 2023 
(termín: do 31. 12. 2022) + předběžné termíny akcí a prodeje povolenek. 
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Hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 Usnesení BYLO přijato. 

Ve Svitavách dne 9. 12. 2022 

Zapsal: 

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

Schválil: 

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


