U S N E S E N Í
členské schůze ČRS MO Frýdlant nad Ostravicí
konané dne 29. 3. 2015 ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Členská schůze SCHVALUJE:
Zprávu o činnosti MO Frýdlant nad Ostr. za rok 2014.
Plán činnosti MO Frýdlant nad Ostr. na rok 2015.
Zprávu ekonoma o účetní závěrce za rok 2014.
Navržený vyvážený finanční rozpočet na rok 2015.
Zprávu mandátové komise.
Delegáta p. Ing. Pavla Remiáše a náhradníky p. Vítězslava Pitříka a p. Martina
Hlaváče na územní konference ČRS Územního výboru pro Severní Moravu a
Slezsko.
7. Přijaté nové členy, kteří vykonali zkoušky pro vstup do ČRS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Členská schůze bere na vědomí:
1. Zprávu dozorčí komise.
2. Udělení svazových vyznamenání členům 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

ČLENSKÁ SCHŮZE TÍMTO USNESENÍM UKLÁDÁ VÝBORU MO:
Na úseku řídící činnosti:
1) Provádět kontrolu plnění jednotlivých bodů usnesení z členské schůze MO a po odpovědných
osobách vyžadovat termíny plnění.
Odpovídá: předseda MO
Termín: dle plánu práce MO
2) Přijímání nových členů rybářů organizovat tak, aby zkoušky a vstup do ČRS proběhly 2x ročně.
Odpovídá: výbor MO

3) Členům výboru MO poskytovat plnění v souvislosti s výkonem funkce, dle platných zásad, za
splnění uložených úkolů.
Odpovídá: předseda MO
Termín: čtvrtletně
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4) Vypracovat a schválit ve výboru MO koncepci chovu ryb v RZ Pstruží, včetně finanční rozvahy k
zabezpečení finanční efektivnosti tohoto rybochovného zařízení.
V případě vyhlášení dalšího kola dotací z OP Rybářství, zvážit a vypracovat projekt na podporu RZ
Pstruží.
Odpovídá: výbor MO
Termín: trvale
Na úseku hospodářství:
1) Měsíčně informovat výbor MO o stavu všech provozů a zařízení, aby se mohlo předcházet
hospodářským a finančním ztrátám.
Odpovídá: vedoucí RZ Pstruží a RZ Nová Dědina
Termín: měsíčně

2) Ryby, které jsou vyloveny v lovných tocích pro potřebu vytření na líheň, musí být vráceny do míst,
kde byly sloveny.
Odpovídá: hospodář MO a místní hospodáři
Termín: trvale

3) Zajistit včasnou distribuci plůdku Po z líhně tak, aby nedocházelo k jeho úhynu.
Odpovídá: hospodář MO a místní hospodáři, vedoucí líhně
Termín: trvale

4) Vysazovat ryby v lovné velikosti do všech revírů v působnosti MO Frýdlant n. Ostr. průběžně a
rovnoměrně v celém lovném úseku.
Odpovídá: hospodář MO, místní hospodáři a garant projektu pro pstruhové vody Ing. Remiáš Pavel
Termín: trvale

Na úseku práce s mládeží:
1) Uspořádat soutěž mladých rybářů o Zlatou udici, za účasti družstev všech ZŠ, kde probíhají
kroužky mladých rybářů.
Odpovídá: výbor MO a vedoucí rybářských kroužků
Termín: duben – květen 2015

2) Mládež v kroužcích seznamovat s novou legislativou v oblasti rybářství, dle pravidel rybolovu,
které jsou formulovány v „ Bližších podmínkách výkonu rybářského práva“.
Odpovídá: vedoucí rybářských kroužků
Termín: trvale

3) Zajistit vedoucí rybářských kroužků pro ZŠ T.G.Masaryka a ZŠ Komenského ve Frýdlantu n.O..
Odpovídá: výbor MO
Termín: do 10. září 2015
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4) Pokračovat a dál rozvíjet projekt „U vody s rybářem“, zaměřený na seznámení široké laické
veřejnosti, s důrazem na děti a mládež, s rybářským sportem.
Odpovídá: Martin Hlaváč
Termín: trvale

Na úseku technického odboru:
1) Zabezpečovat, dle finančních možností, běžné opravy zařízení v majetku MO.
Odpovídá: výbor MO
Termín: trvale
2) Na obytném domu OKÁL provádět vnitřní i venkovní opravy v rámci nutné údržby.
Odpovídá: výbor MO
Termín: trvale

Na úseku ekonomiky:
1) Důsledně zpracovávat podklady pro vedení účetnictví a tyto pravidelně předávat k dalšímu
zpracování.
Odpovídá: ekonom MO
Termín: trvale

2) Sledovat vývoj ekonomiky v MO. V případě negativního vývoje neprodleně informovat výbor MO
a předložit návrh na opatření. Informovat měsíčně výbor MO o stavu financí MO, včetně informace o
výdajích a příjmech.
Odpovídá: ekonom MO
Termín: měsíčně

3) Organizovat a kontrolovat provádění řádných inventur majetku MO.
Odpovídá: správce materiálu MO a DK
Termín: 1 x ročně
Podněty z diskuse:
p. Martínek
- vztah mezi VÚS a MO
- ceny povolenek SHO FM
- stav a situace v RZ Pstruží
p. Šoch
- upozornění na zhoršený stav sádek a rybníků v RZ Pstruží a nutné opravy
p. Hlaváč
- seznámil s projektem „U vody s rybářem“
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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.

ČLENSKÁ SCHŮZE TÍMTO USNESENÍM UKLÁDÁ VÝBORU MO:
1) Průběžně projednávat a schvalovat jednotlivá opatření související s revitalizací pstruhových vod a
pokračovat tak v "Projektu pro pstruhové vody" v rámci ČRS MO Frýdlant nad Ostravicí.

2) Dokončit v co nejkratším čase nezbytné úpravy venkovního areálu RZ Pstruží tak, aby tento byl
plně funkční k zajištění plánované produkce ryb v následujícím období. V souvislosti s tímto
požadavkem opakovaně vznést apel na VÚS ve věci poskytnutí dotace pro RZ Pstruží v roce 2015.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 29. 3. 2015.

Členové návrhové komise: p. Ing. Daniel Hromádka
p. Tomáš Kurečka
p. Petr Velička
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