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         Český rybářský svaz, z.s. 
           místní organizace, Mlýnská 2, Mohelnice 78985 
 
 
 
                                                                            V Mohelnici dne 20.4.2022 
 
 

Všem členům MO, výboru MO, členům dozorčí komise, výboru ÚS ČRS Ostrava 
 

ZÁPIS č. 4/2022 
ze zasedání výboru MO ČRS Mohelnice, z.s. ze dne 19.4.2022 

 
 
 
Přítomni:  
Bc. Milan Gabriel, Tomáš Zámečník, Petr Lyčka, Zdeněk Vařeka, 
Bc. Martin Lyčka, Ing. Daniel Komárek 
 
Nepřítomni: 
Alena špičková, Petr Benyš, Pavel Klimek 
 
 
Za dozorčí komisi:  
Jaroslav Opravil, Ladislav Štrambach, Pavel Gera 
 
 
 
 
   V úvodu zasedání si vzal slovo předseda Bc. Milan Gabriel, 
který přivítal nově zvolený výbor, kterému popřál mnoho 
úspěchů v následujících čtyřech letec.  
   Předseda kladně zhodnotil průběh březnové výroční členské 
schůze a její organizaci. 
   Dále informoval výbor o průběhu akce „Úklid okolo Bagru“, 
které se účastnilo cca 30 lidí – Bylo konstatováno, že situace 
ohledně pořádku na tomto revíru se lepší. Toto vyplynulo 
z množství sesbíraného odpadu, které při vynechání minulého 
ročníku v důsledku pandemie Covid-19, bylo menší než v roce 
2020. 
 
 
Následně se výbor zabýval těmito tématy: 
 
 Výbor byl informován o postupu změny statutárního orgánu 

MO a postoupení této změny na VÚS. V následujících 
týdnech dojde k celkovému předání práv a agendy na nového 
jednatele. K předání funkce místopředsedy již došlo. 
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 Vedoucí hospodářského úseku pan Vařeka informoval o 
budoucím zarybnění pstruhového revíru obhospodařovávaného 
naší organizací, které proběhne v následujících čtrnácti 
dnech.  
Do revíru Morava 20A – 471053 bylo vysazeno v jarních 
měsících 200 kg mixu bílé ryby, 61 kg štiky obecné a 
200000 ks plůdku mníka jednovousého.  
Dále informoval o odchovu amura, který bude prováděn 
z přivezeného plůdku v prostorách malého rybníka na 
líhni.  
Byla naplněna kapacita Křemačovského rybníka, převážně 
násadou kapra obecného. Kvalitu násady zhodnotil jako 
velmi dobrou.  
Jelikož celosvětový trend zdražování se projevil i 
v našem odvětví, předeslal pan Vařeka, že se v budoucnu 
bude muset výbor zabývat, jakým rybím druhem bude 
v následujících letech rybochovné zařízení zarybněno, aby 
tato nelehká práce byla pro MO Mohelnice zajímavá po 
stránce finanční rentability. Pan Vařeka přislíbil 
vypracování plánu a kalkulace zarybnění jinými druhy, než 
je kapr obecný – tato koncepce by měla být připravena do 
konce roku 2022. 
 

 Předseda otevřel problematiku nákupu nového respektive 
ojetého nákladního automobilu pro potřeby hospodářského 
úseku, kdy doposud jsou používány automobily v osobním 
vlastnictví členů hospodářského úseku bez náhrad za 
opotřebení těchto automobilů. Nákup nákladního automobilu 
je v řešení a měl by být dokončen do konce měsíce června 
2022. Do nákupu tohoto automobilu bude doprava řešena 
nákupem této služby od firem, které se dopravou zabývají. 
 

 Předseda oznámil výboru konání tradičních rybářských 
závodů „Bambusák“ a „Lady Cup“, které se oproti minulým 
letům budou konat v posunutém termínu 6. a 7. června 
2022.  
V důsledku konání těchto závodů je třeba zajistit úklid 
kolem chaty na Křemačovském rybníku, zejména pak zbytků  
popadané střešní krytiny a suti po loňském požáru chaty – 
Brigádu na úklid zorganizuje místopředseda MO pan 
Zámečník ve spolupráci s hospodářským úsekem.  
Je zapotřebí zajistit výsek porostů kolem celého 
Křemačovského rybníka externí firmou – zajistí Bc. Martin 
Lyčka.  
Největším definovaným problémem je přívod elektrické 
energie pro zázemí závodu, kdy je potřeba zajistit 
samotný přívod a revizi elektrické energie do areálu 
chaty, tento problém taktéž vznikl požárem chaty 
v loňském roce – problém je v řešení, krajní variantou je 
zapůjčení benzínové elektrocentrály. 

 
 Místopředseda Zámečník nadnesl problém s cedulemi „Zákaz 

rybolovu“ kolem revíru Morava 20A, které byly vandaly 
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odstraněny. Touto situací se zabývá rybářská stráž – jsou 
připraveny nové cedule, které budou neprodleně umístěny. 

 
 Pan Vařeka informoval výbor o proběhnuvší schůzi členů 

rybářské stráže. 
 
 Výboru MO byl přednesen požadavek hospodářského úseku 

v čele s panem Vařekou na zvýšení minimální výplaty za 
jednu brigádnickou hodinu z 80 Kč hrubého za hodinu na  
90 Kč hrubého za hodinu. Tomuto požadavku bylo výborem 
jednomyslně vyhověno.  
Výbor si dal za závazek se touto problematikou dále 
zabývat, protože i navýšených na 90 Kč hrubého za hodinu 
se zdá několika členům výboru jako hluboce podhodnocené. 
 
 
 
 

Výbor MO ČRS do příští schůze ukládá: 
 

1. Jednatel - Vyřešit převod práv disponenta s účtem vedeným 
u České spořitelny a změnu dokumentů opravňující převzetí 
pošty. 

2. Jednatel - Odeslat fakturaci zarybnění na VÚS Ostrava. 
3. Jednatel - Požádat elektronicky VÚS Ostrava o Sumarizaci 

úlovků za rok 2022 námi obhospodařovaných revírů. 
4. Hospodářský úsek / Rybářská stráž - Obnovit vandaly 

odstraněné cedule na revíru Morava 20A. 
5. Místopředseda / Hospodářský úsek - Zajistit brigádu 

týkající se úklidu v areálu chaty na Křemačovském 
rybníku. 

6. Bc. Martin Lyčka - Objednat výsek porostů kolem 
Křemačovského rybníku. 

7. Opravil, Vařeka, Bc. Lyčka - Zabývat se možnostmi provozu 
elektrické energie v areálu chaty na Křemačovském 
rybníku. 

 
 
 
 
 
 
   Zapsal: Petr LYČKA      Ověřil: Bc. Milan Gabriel 
Jednatel MO ČRS Mohelnice     Předseda MO ČRS Mohelnice 

                                                         
 
  


