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         Český rybářský svaz, z.s. 
           místní organizace, Mlýnská 2, Mohelnice 78985 

 

 

 
                                                                           V Mohelnici dne 05.05.2022 
 
 

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

ZÁPIS č. 5/2022 
ze zasedání výboru MO ČRS Mohelnice, z.s. ze dne 04.05.2022 

 

 
Přítomni:  
Bc. Milan Gabriel, Petr Lyčka, Zdeněk Vařeka, Bc. Martin 
Lyčka, Alena Špičková, Pavel Klimek 
 
Nepřítomni: 
Petr Benyš, Ing. Daniel Komárek, Tomáš Zámečník 
 
 
Za dozorčí komisi:  
Ladislav Štrambach, Pavel Gera 
 
 
 
Předseda Bc. Gabriel zahájil schůzi přivítáním přítomných 
členů výboru. 
 
Na začátku schůze se výbor věnoval plnění úkolu z předešlé 
schůze: 

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

2. Jednatel - Odeslat fakturaci zarybnění na VÚS Ostrava.    
- SPLNĚNO 

3. Jednatel - Požádat elektronicky VÚS Ostrava o Sumarizaci 
úlovků za rok 2022 námi obhospodařovaných revírů.        
- SPLNĚNO 

4. Hospodářský úsek / Rybářská stráž - Obnovit vandaly 
odstraněné cedule na revíru Morava 20A. - SPLNĚNO 

5. Místopředseda / Hospodářský úsek - Zajistit brigádu 
týkající se úklidu v areálu chaty na Křemačovském 
rybníku. - SPLNĚNO 

6. Bc. Martin Lyčka - Objednat výsek porostů kolem 
Křemačovského rybníku. - SPLNĚNO 
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7. Opravil, Vařeka, Bc. Lyčka - Zabývat se možnostmi provozu 
elektrické energie v areálu chaty na Křemačovském 
rybníku. - SPLNĚNO 

 
 
Následně se výbor zabýval těmito tématy: 

 Výbor MO ČRS Mohelnice byl informovat o nejzazším termínu 
opravy chaty v areálu Křemačovského rybníku. Tento termín 
je stanoven do 31.12.2022. 

 Předseda informoval o plánovaném průběhu nadcházejících 
rybářských závodu „Lady Cup“ a „Bambusák“. 

 Členové výboru byli seznámeni s dubnovým Zápisem ze schůze 
VÚS, který obsahoval dva body, které výbor hlouběji 
rozebral. A to: Dočasné odstoupení MRS ze systému RIS a 
zákaz nastražování slunečnice a střevličky, kdy toto ryby 
nesmí být vráceny vodě a musí být zapsány do přehledu 
úlovků – tato informace bude vyvěšena do informační 
vývěsky a na web. 

 Hospodář pan Vařeka zmínil problém se sumarizací námi 
obhospodařovaného pstruhového revíru Mírovka 1, který byl 
do sumarizace veden pod číslem revíru 473102. Pod stejným 
číslem revíru je veden i jiny revír v rámci ČRS, tudíž je 
sumarizace tohoto revíru nepravdivá. Sumarizace revíru 
Mírovka 1 musí být vedena pod číslem revíru 473101 – tato 
informace byla vyvěšena do informační vývěsky. 

 Delegát na územní konferenci ČRS pan Vařeka výbor 
informoval o skutečnosti, že VÚS opět nedodala návrh 
Bližších podmínek výkonu rybářského práva pro rok 2023, a 
že bude apelovat na schválení návrhu, který byl delegáty 
za MO ČRS Mohelnice předložen na konferenci v loňském 
roce. 

 Seznámení s celorepublikovou sumarizací úlovků za rok 2022 
– Vyvěšeno do informační vývěsky. 

 Hospodářský úsek informoval výbor o dobré kondici 
vysazených ryb na Křemačovském rybníku na základě 
kontrolního odlovu. 

 
 
Do následující schůze si výbor předsevzal tyto úkoly: 

1. Bc. Lyčka – Kontrola stavu chaty a vybavení. 
2. Jednatel – Vyvěsit plakáty na nadcházející závody do 

vývěsky a na web. 
3. Jednatel - Vyvěsit informace z VÚS (slunečnice, 

střevlička) do vývěsky a na web. 
4. Hospodář – Informovat porybné o zákazu nastražovaní 

slunečnice a střevličky, kdy tyto ryby nesmí být vráceny 
vodě a musí být zapsány do přehledu úlovků. 

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


