Z Á P I S
z Členské schůze ČRS MO FRÝDLANT nad Ostravicí konané dne 10.4.2011

Účast: dle prezenční listiny
1. Jednání výboru zahájil předseda místní organizace p. Pavel Bezruč a p. Mojmír Židek. Byli přivítání
hosté, z VÚS ČRS Ostrava p. Přemysl Jaroň.
2. Volba komisí:
Mandátová komise: p. Vítězslav Pitřík, Jaromír Choleva, Zdeněk Stříž
Návrhová komise: p. Josef Pokorný, Vlastimil Čmiel, Vladimír Kupča
3. Zpráva o činnosti MO: přednesl předseda MO p. Pavel Bezruč
4. Zpráva revizní komise: přednesla předsedkyně DK p. Vladimíra Laryszová
5. Předání vyznamenání:
Pavel Bezruč
Čestný odznak ČRS I. stupně – zlatý
Čestný odznak ČRS II. stupně – stříbrný
Vítězslav Pitřík
Irena Jurečková
Čestný odznak ČRS III. stupně – bronzový
6. Diskuse:
- zarybnění pstruhem obecným na Ostravici 4
- regulace rybářské stráže a volné povolenky pro RS
- volné povolenky pro kroužky mladých rybářů
- povolit zpětné hroty u háčků u mušek
- místní povolenky ( dle vyjádření p. Jaroně řeší HO VÚS )
- kvalita plůdku vyprodukovaného na líhních ČRS má menší kvalitu než plůdek povodí Odry, dochází
k nadbytku plůdku ČRS také z důvody ceny 0,38 Kč/ks z líhně ČRS, 0,20 Kč/ks z líhně povodí Odry,
o plůdek vyprodukovaný na líhních ČRS není tak velký zájem ( p. Jaroň ).
- projekt realizace a zatraktivnění pstruhových vod. Informace o postupu a výsledcích v roce 2010,
výhled do roku 2011 ( Ing. Remiáš ).
- představení nového líhňař p. Jana Pinka
- dotaz, proč hlasovat o zrušení MS ( p. Vlastimil Čmiel )
- p. Stříž poděkoval členům MO za pomoc při práci na líhni. V srpnu 2011 odchází do důchodu.
- povolit lov na bublinu a háčky s protihrotem pro děti a důchodce ( p. Smeja Filip )
- povolena lov kormorána velkého do března 2014 ( p. Hlaváč )
- brigáda na úklid kolem řeky Ostravice dne 30.4.2011 ( p. Hlaváč )
- dotaz, kdo bude hospodářem MO?
- proč kooptovat p. Remiáše a p. Stříže do výboru MO
- vysazování plůdku do vlásečnicových toků
Dotazy, připomínky a informace byly většinou vyřešeny v rámci diskuse. Nevyřešenými body se bude
zabývat výbor MO.
7. Zpráva mandátové komise:
Pozváno 79 delegátů, 69 delegátů přítomno.
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8. Schválení usnesení:
Bylo vzneseno několik připomínek a návrhů. Byly vysvětleny a zapracovány do usnesení. Schválení
usnesení bylo rozděleno do 3 hlasování:
kooptace p. Remiáše ( 60 pro, 4 proti, zdrželo se 5 )
kooptace p. Stříže ( 65 pro, 0 proti, zdrželi se 4 )
usnesení ( 54 pro , 0 proti, zdrželo se 15 )

Členská schůze SCHVALUJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hodnotící zprávu o činnosti MO Frýdlant n.O. za rok 2010
Zprávu o účetní závěrce za rok 2010
Navržený vyvážený finanční rozpočet na rok 2011
Zprávu dozorčí komise
Zprávu mandátové komise
Delegáta a náhradníky na krajské konference ÚS ČRS Ostrava
p. Bezruč Pavel a náhradník Ing. Remiáš Pavel a p. Hlaváč Martin
7. Udělení vyznamenání členům MO ČRS Frýdlant n.O.
8. Přijaté nové členy, kteří vykonali zkoušky pro vstup do ČRS
9. Kooptované členy do výboru MO na funkční období 2010 – 2014,
Ing. Pavla Remiáše a Zdenka Stříže.
10. Usnesení Členské schůze ze dne 10.4.2011 ( viz příloha )

V Ostravici dne 10. 4. 2011

Zapsal: Martin Hlaváč
Ověřil: Pavel Bezruč
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