Z Á P I S
z výroční členské schůze ČRS MO FRÝDLANT nad Ostravicí konané dne 7. 4. 2013.

Účast: dle prezenční listiny
1. Jednání výboru zahájil p. Mojmír Židek.

2. Volba komisí:
Mandátová komise: p. Vítězslav Pitřík, Jaromír Choleva, Petr Žáček
Návrhová komise: p. Josef Pokorný, Miroslav Křenek, Rostislav Pyš

3. Zpráva o činnosti MO: přednesl jednatel místní organizace p. Martin Hlaváč

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

6. Předseda VÚS ČRS p. Martínek předal vyznamenání panu Honkyšovi, za jeho dlouholetou
práci s mládeží v MS Čeladná.

5. Diskuse:
p. Martínek (VUS Ostrava)
- produkce ryb RZ Pstruží musí produkovat ryby nejen pro místní revíry, ale také pro jiné revíry
patřící do oblasti Územního výboru pro Severní Moravu a Slezsko
- v dalších letech bude podporována výroba lososovitých ryb finančními příspěvky
- poděkoval za provedenou práci v roce 2012
p. Ondřejec (MS Frýdlant)
- dotaz kolik ryb bylo vysazeno do VT Ostravice 4
p. Stříž (MS Čeladná)
- informoval o výtěžnosti z vysazeného plůdku v MVT
- informace o záchranných odlovech
- požadavek o zapůjčení agregátu z VUS ČRS Ostrava
p.Konvička (VUS Ostrava)
- informoval o činnosti hospodářského odboru při VUS Ostrava
- informace o koncepci pstruhových revírů
- cíl zarybňovat rybami z místních RZ
- je dávána přednost vysazovat do rybářských revírů pstruha obecného
- změny na RZ Pstruží vidí jako velmi pozitivní, je zapotřebí mít co nejdříve produkci ryb na
zarybnění rybářských revírů
- informace o situaci v odlovu ryb v ČR – celkový pokles, včetně Severní Moravy (průměrné
slovení vysazených ryb se pohybuje kolem 50%, u nás cca 60-70%, což je velice dobré)
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p.Hlaváč (MS Frýdlant)
- je nutné již teď hledat nové rybáře do výboru MO (ovládají práci s textovým a tabulkovým
editorem-Word, Excel, ovládají elektronickou poštu,..)
- informace o celkových úlovcích v roce 2012, porovnání s předchozími roky, důležitost
„Projektu pro pstruhové vody“

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

6. Zpráva mandátové komise:
Delegováno 71 členů, 54 delegátů přítomno, což činí 76,056 %.
Účast: MS Staré Hamry 100 % (celkem 4 delegáti)
MS Ostravice
76 % (celkem 17 delegátů, 3 omluveni, 1 neomluven)
MS Čeladná
90 % (celkem 10 delegátů, 1 neomluven)
MS Frýdlant n.O. 70 % (celkem 40 delegátů, 2 omluveni, 10 neomluveno)

7. Schválení usnesení:
Návrhová komise předložila návrh na usnesení. Bylo vzneseno několik připomínek. Byly
vysvětleny a zapracovány do usnesení ( 54 pro , 0 proti, zdrželo se 0).

Členská schůze SCHVALUJE
Hodnotící zprávu o činnosti MO Frýdlant n.O. za rok 2012
Zprávu o účetní závěrce za rok 2012
Navržený vyvážený finanční rozpočet na rok 2013
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 7. 4. 2013 (viz příloha)
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V Ostravici dne 7. 4. 2013

Zapsal: Martin Hlaváč
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