Z Á P I S
z členské schůze ČRS MO FRÝDLANT nad Ostravicí
konané 29. 3. 2015 ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Účast: dle prezenční listiny.
1. Jednání členské schůze zahájil p. Pavel Bezruč. Přivítal hosty a ostatní přítomné členy MO.

2. Volba komisí:
Zvolena byla mandátová komise ve složení: p. Vítězslav Pitřík, Vladimír Kupča, Jiří Kalivoda.
Pro hlasovalo 50 členů, proti 0 členů, hlasování se zdrželo 0 členů.
Zvolena byla návrhová komise ve složení: p. Ing. Daniel Hromádka, Tomáš Kurečka, Petr
Velička.
Pro hlasovalo 50 členů, proti 0 členů, hlasování se zdrželo 0 členů.

3. Zpráva o činnosti MO: přednesl předseda místní organizace p. Ing. Pavel Remiáš a p. Martin
Hlaváč za období od poslední členské schůze.
Kontrola Usnesení z poslední členské schůze. Přednesl jednatel p. Martin Hlaváč.
Nebyly splněny tyto body:
- v roce 2014 nebyly z prostředků MO vyplaceny žádné odměny členům výboru
- byla pozastavena modernizace líhně
- nepodařilo se najít vedoucí kroužku pro ZŠ ve Frýdlantu

4. Zprávu o finančním hospodaření MO, účetní závěrce a návrh rozpočtu na rok 2015 přednesl
ekonom p. Bronislav Režňák. Zpráva je součástí tohoto zápisu.

5. Zpráva dozorčí komise: přednesl jednatel p. Martin Hlaváč, zprávu zpracovala předsedkyně
DK p. Vladimíra Laryszová. Zpráva je součástí tohoto zápisu.

6. Zástupce VÚS ČRS p. Miloš Martínek, jednatel p. Martin Hlaváč a předseda MO p. Pavel
Remiáš Ing. předali vyznamenání členům místní organizace za jejich práci v MO.
Odznak "Za dlouholeté členství": Koiš Josef
Odznak "Za významnou pomoc": Mrkva Jaroslav, Mrkva Karel, Zajíc Karel
Čestný odznak ČRS III. stupně – bronzový: Velička Miroslav
Čestný odznak ČRS II. stupně – stříbrný: Bužek Jiří, Režňák Bronislav, Urbanec Ivo

7. Zpráva mandátové komise:
Zprávu mandátové komise přednesl její předseda p. Pitřík Vítězslav. Konstatoval, že členská
schůze je usnášeníschopná, dle platných Stanov.
Z 328 dospělých členů, je přítomno 50 členů, což činí 15,24 %. Schůze byla zahájena 15 minut
po uvedeném čase v pozvánce na členskou schůzi.
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8. Za delegáta na územní konferenci byl zvolen: Ing. Remiáš Pavel
náhradník byl zvolen: Hlaváč Martin, Vítězslav Pitřík
(pro 50 proti 0 , zdrželo se 0 )

9. V diskuzi přednesli své připomínky a náměty tito členové ČRS:
p. Martínek
- vztah mezi VÚS a MO, prohlídka areálu RZ Pstruží členy VÚS, stav a situace v RZ Pstruží
- ceny povolenek SHO FM, sjednocení pracovní povinnosti
- škody kormoránem velkým, jednorázová dotace pro ČRS z Mze ve výši 15 miliónů na škody
pro celou ČR
p. Šoch
- upozornění na zhoršený stav sádek a rybníků v RZ Pstruží a nutné opravy
p. Hlaváč
- seznámil s projektem „U vody s rybářem“
- informace k členským povinnostem, nově úhrada členského příspěvku prodloužena do 30.
dubna, informace k novému Občanskému zákoníku, zapisování docházky a úlovků, informace
k deponování zadržených povolenek, informace o vysazování ryb a sumářích úlovků, další
informace z ÚS ČRS.
p. Pešatová RNDr., starostka Města Frýdlantu n. O.
- zhodnocení činnosti ČRS MO Frýdlant n.O.
p. Pink
- informace o stavu líhně za jeho působení od roku 2011
p. Remiáš Ing.
- informace k dotaci z OP Rybářství a současné finanční situaci v MO
p. Kupča
- upozornil na velmi malou účast na členské schůzi, doporučil učinit nějaká opatření pro větší
účast.

10. Předseda návrhové komise Ing. Daniel Hromádka přednesl návrh usnesení. Hlasováním bylo
usnesení přijato. Pro hlasovalo 50 členů, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení je součástí tohoto zápisu.
Členská schůze SCHVALUJE
Hodnotící zprávu o činnosti ČRS MO Frýdlant n.O. za rok 2014
Zprávu o účetní závěrce za rok 2014
Navržený vyvážený finanční rozpočet na rok 2015
Návrh plánu činnosti na rok 2015
Zprávu mandátové komise
Delegáta a náhradníka na krajské konference ÚS ČRS Ostrava
Ing. Remiáše Pavla a náhradníka p. Hlaváče Martina a p. Vítězslava Pitříka
7. Přijaté nové členy, kteří vykonali zkoušky pro vstup do ČRS
8. Usnesení Členské schůze ze dne 29. 3. 2015 (viz příloha)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Členská schůze BERE NA VĚDOMÍ
1. Zprávu dozorčí komise
2. Udělení svazových vyznamenání členům MO

11. Závěr

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 29. 3. 2015.

ověřil: p. Ing. Pavel Remiáš
p. Vítězslav Pitřík

zapisovatel p. Martin Hlaváč
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