Z Á P I S
z výroční členské schůze ČRS MO FRÝDLANT nad Ostravicí konané dne 1. 4. 2012.

Účast: dle prezenční listiny
1. Jednání výboru zahájil předseda místní organizace p. Pavel Bezruč a p. Mojmír Židek.

2. Volba komisí:
Mandátová komise: p. Vítězslav Pitřík, Jaromír Choleva, Tomáš Kabát
Návrhová komise: p. Vlastimil Čmiel, Miroslav Křenek, Antonín Stýskala

3. Zpráva o činnosti MO: přednesl předseda místní organizace p. Pavel Bezruč

4. Zpráva revizní komise: přednesla předsedkyně DK p. Vladimíra Laryszová

5. Diskuse:
- zarybnění Ostravice 4 pstruhem obecným v roce 2012
- poděkování VÚS ČRS Ostrava za podporu a výraznou finanční pomoc v roce 2011 i
předpokládanou v r. 2012
- připomínky k úlovkům – velké ztráty vydrou a dalšími predátory, návrh na vysazování ryb
častěji a v menším množství ( p. Ondřejec )
- zavedení místních povolenek – cena povolenky je příliš vysoká, návrh druhé varianty, při koupi
pstruhové a mimopstruhové povolenky současně výhodnější cena, cca 2.000,- Kč ( p. Stříž ).
- projekt revitalizace a zatraktivnění pstruhových vod. Informace o postupu a výsledcích v roce
2011, výhled do roku 2012 a dalších let. Z ekonomického pohledu je předpokládaný výstup
projektu pro pstruhové vody na rok 2013 plná soběstačnost naší MO v zarybňování PO. V roce
2014 pak 5 tun PO k dispozici VÚS pro zarybnění revírů. ( Ing. Remiáš ).
- záchranné odlovy, poděkování členům odlovovacích čet, hlavně p. Urbancovi, návrh změnit
způsob odměňování ( p. Stříž )
- povolen lov kormorána velkého do konce března 2014, informace o odlovu kormorána
v zimním období 2011/2012, podána žádost o výjimku ochrany volavky popelavé, nutnost
pravidelného sledování výskytu rybožravých predátorů – informaci o výskytu zasílat na email:
kormoran@atlas.cz ( p. Hlaváč )
- brigáda na úklid kolem řeky Ostravice dne 21.4.2012 ( p. Hlaváč )
- návrh na míchání vody z přehrady Šance
- nutnost hledat nové rybáře do výboru MO
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- návrh na zvýšení lovné délky v revíru Ostravice 4, u pstruha obecného na 30 cm ( p. Stříž )

Dotazy, připomínky a informace byly většinou vyřešeny v rámci diskuse. Nevyřešenými body se
bude zabývat výbor MO.

6. Zpráva mandátové komise:
Pozváno 76 delegátů, 55 delegátů přítomno, což činí 72,36 %.
Účast: MS Staré Hamry
MS Ostravice
MS Čeladná
MS Frýdlant n.O.

100 %
93,7 %
92,3 %
55,8 %

( celkem 4 delegáti )
(celkem 16 delegátů, 1 omluven pro nemoc )
(celkem 13 delegátů, 1 omluven pro nemoc )
(celkem 43 delegátů, 4 omluveni pro nemoc, 15 neomluveno)

7. Schválení usnesení:
Návrhová komise předložila návrh na usnesení. Bylo vzneseno několik připomínek. Byly
vysvětleny a zapracovány do usnesení ( 55 pro , 0 proti, zdrželo se 0 ).

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

Hodnotící zprávu o činnosti MO Frýdlant n.O. za rok 2011
Zprávu o účetní závěrce za rok 2011
Navržený vyvážený finanční rozpočet na rok 2012
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. Přijaté nové členy, kteří vykonali zkoušky pro vstup do ČRS
8. Usnesení Členské schůze ze dne 1. 4. 2012 ( viz příloha )

V Ostravici dne 1. 4. 2012

Zapsal: Martin Hlaváč
Ověřil: Pavel Bezruč
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