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

 

 

 
                                                                           V Mohelnici dne 07.09.2022 
 
 

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

ZÁPIS č. 7/2022 
ze zasedání výboru MO ČRS Mohelnice, z.s. ze dne 30.08.2022 

 

 
Přítomni:  

Bc. Milan Gabriel, Petr Lyčka, Zdeněk Vařeka, Bc. Martin 
Lyčka, Petr Benyš, Pavel Klimek, Ing. Daniel Komárek, Tomáš 
Zámečník 
 
Nepřítomni: 

Alena Špičková 
 
 
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. Hospodář, Jednatel – Kontrola stavu rybí obsádky na 
Křemačovském rybníku prostřednictvím „kontrolního 
odlovu“. – Jednatel Petr Lyčka provedl v průběhu měsíců 
června a července dva kontrolní odlovy, o kterých formou 

zápisů o délce a fotodokumentace ulovených ryb informoval 

hospodáře pana Vařeku. 

2. Jednatel - Vyřešit převod práv disponenta s účtem vedeným 
u České spořitelny. - SPLNĚNO 
 

 
 
 
Následně se výbor zabýval těmito tématy: 

 Předseda Bc. Gabriel se obrátil na hospodáře pana Vařeku 
s dotazem ohledně dvou faktur, zaplacených z účtu MO na 
účet Rybářství Litomyšl s.r.o. za kapří plůdek rychlený. 
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Pan Vařeka odpověděl, že o plánu s rybami z faktur bude 
informovat výbor až po výlovu, který by se měl konat 
v druhé polovině října 2022. Následně se předseda 
vyhradil proti postupu hospodáře, který neinformoval 
výbor o objednávce rybí násady a nepřizval dozorčí komisi 
při nasazení zakoupené násady. Předseda nastavil 
pravidlo, kdy musí být předseda nebo jednatel informován 
o zakoupení násady nebo o nákladech, pokud jejich cena 
přesáhne 10000 Kč. 
Dále předseda zdůraznil nutnost přítomnosti dozorčí 
komise při doručení objednané rybí násady a následném 
vysazení a jakékoliv manipulaci s rybí obsádkou v rámci 
rybochovných zařízeních.  

 Další dotaz předsedy Gabriela směřující na hospodáře se 
týkal hospodaření na Křemačovském rybníku a především 
zdravotní kondice rybí obsádky v souvislosti s nákupem 
vápna. Výboru bylo hospodářem sděleno, že rybí obsádka je 
napadena kapřivcem. Předseda hospodáři zdůraznil, že o 
tak závažném problému musí být výbor, respektive jeho 
členové, informován ihned po jeho zjištění a musí se 
neprodleně řešit. Předseda ještě zmínil problém ze dne 
25.srpna 2022, kdy bylo zjištěno, že Křemačovský rybník 
z hráze u kapličky přetéká – o této informaci taktéž 
nebyl hospodářem nikdo z výboru MO informován. Jako 
reakci na výše uvedené výtky k jeho osobě a 
k hospodářskému úseku pan Vařeka rozhořčeně opustil 
schůzi výboru MO ČRS Mohelnice bez relevantní odpovědi na 
výše uvedené otázky. 

 Hospodářem Vařekou byl na začátku schůze předložen 
k odeslání na VÚS Ostrava „Násadový list“, kde byl jako 
kontrolní orgán podepsán sám hospodář Vařeka – toto 
jednání shledal výbor spolu s dozorčí komisí jako 
nepřípustné a bude výborem projednáváno na nadcházející 
schůzi za přítomnosti hospodáře. Za dozorčí komisi 
dodatečně podepsal „Násadový list“ pan Štrambach. 

 Dalším problémem, kterým se výbor zabýval byl nelegální 
lov ryb ukrajinskými státními příslušníky na Křemačovském 
rybníku. Tento incident je v řešení Policií ČR a 
příslušných orgánů statní správy. Na základě této 
skutečnosti budou kolem Křemačovského rybníku rozmístěny 
informační cedule o zákazu rybolovu.  

 Bc. Lyčka informoval výbor o pokračující snaze nákupu 
nákladního automobilu, který by měl sloužit hospodářskému 
úseku. Výbor se shodnul na odložení nákupu na jaro 2023 
z důvodu nynějších vysokých pořizovacích nákladů. 

 Oprava budovy na Křemačovském rybníku – dle nejnovějších 
informací od vedoucího pracovníka firmy SZA-Stav s.r.o. 
pana Petříka by měla být oprava dokončena do konce září 
2022. 

 S nadcházejícími rybářskými závody, které budou o víkendu 
24. a 25. září, řešil výbor organizaci těchto závodů a 
rozdělil úkoly jednotlivým členům, kteří se budou na 
organizaci podílet. 
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Do následující schůze si výbor předsevzal tyto úkoly: 

1. Výbor MO ČRS Mohelnice – Organizace rybářských závodů ve 
dnech 24. a 25. září 2022. 

2. Bc. Lyčka – Zajistit posečení hrází externím pracovníkem. 
3. Hospodářský úsek – Plánování výlovu na Křemačovském 

rybníku a následné předání informací členům výboru MO ČRS 
Mohelnice. 

4. Hospodářský úsek – Nákup a následné umístění informačních 
cedulí upozorňujících na zákaz rybolovu na Křemačovské 
rybníku. 

5. Jednatel – vyvěsit na www stránky a do vývěsky informační 
plakáty na nadcházející závody. 

6. Hospodářský úsek – Pravidelně kontrolovat kondici rybí 
obsádky na Křemačovském rybníku a o zjištěných 
skutečnostech neprodleně informovat předsedu/jednatele a 
vzniklou situaci neodkladně řešit. 

7. Předseda – Zajistit na nadcházející výlov spoluúčast 
dozorčí komise z VÚS jako neutrálního kontrolního orgánu. 

8. Bc. Lyčka – Poptat opravu podlahy v kanceláři budovy 
„Mlýna“, který je majetkem MO ČRS Mohelnice. 
 
 
 

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


