U S N E S E N Í
členské schůze ČRS MO Frýdlant nad Ostravicí
konané dne 20. 3. 2016 v Ostravici.
Členská schůze SCHVALUJE:
Zprávu o činnosti MO Frýdlant nad Ostravicí za rok 2015.
Plán činnosti MO Frýdlant nad Ostravicí na rok 2016.
Zprávu ekonoma o účetní závěrce za rok 2015.
Navržený vyvážený finanční rozpočet na rok 2016.
Zprávu mandátové komise.
Zvolení delegáta p. Ing. Pavla Remiáše a náhradníky p. Vítězslava Pitříka a p.
Martina Hlaváče na územní konferenci 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.

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 minimálně 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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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) 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 2016

2) Zajistit vedoucí rybářských kroužků pro ZŠ T.G.Masaryka a ZŠ Komenského ve Frýdlantu n.O..
Odpovídá: výbor MO
Termín: do 10. září 2016

3) 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
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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. Miloš Martínek
- potřeba navýšit finanční prostředky ve FRR, pro nákup rybářských revírů.
- informace o společném hospodaření a výkonu rybářského práva na revírech Olešná a Baška od 1. 1.
2017.
- informace k finančním prostředkům na zvýšení biodiverzity, 4000 ha při VUS Ostrava, na jeden ha
cca 500 Kč. Podpora pstruhových revírů, reofilních ryb,…
- informace ke zpracování zápisů povolenek.

p. Ing. Miroslav Mališ
- větší prezentace činnosti ČRS v obci.
- výzva k účasti na akci „Den obce Ostravice“ dne 9. 7. 2016.

p. Ing. Pavel Remiáš
- informace o plánovaném zvýšení míry pstruha obecného na 30 cm na páteřních revírech a zarybnění
revírů.

p. Jan Bernatík
- neměnit systém zapisování povolenek, nesouhlas se zpracováním externí firmou.
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p. Karel Běčák
- větší využití areálu Nová Dědina

p. Zdeněk Kita
- dotaz k revíru Olešná, na výši zarybnění po odbahnění

p. Martin Hlaváč
- informace k členským povinnostem, úhrada členského příspěvku prodloužena do 30. dubna,
zapisování docházky a úlovků – správné vypisování sumářů, informace k deponování zadržených
povolenek, informace o vysazování ryb a celkových úlovcích našich členů, další informace z ÚS ČRS.
- výzvy k zapojení rybářů do akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, v rámci akce Lubenský měch,
hlavní úklidový den 16. 4. 2016, více informací na webu.

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 2016,
včetně rekonstrukce sádek 1 – 4.
3) Zpracovat možnosti využití dotačních titulů na rekonstrukci stodoly v RZ Pstruží na zázemí naší
MO.
4) Zpracovat možnosti nákupu pozemků na přítoku a možnosti dotací na rekonstrukci areálu v Nové
Dědině.
5) Návrh na zvýšení odvodů finančních prostředků do FRR, souhlasíme s variantou 2, to znamená
navýšení o 200 Kč a zároveň navrhujeme zvýšení koeficientu na podporu pstruhových hospodářství.

V Ostravici dne 20. 3. 2016.

Členové návrhové komise: p. Ing. Daniel Hromádka

p. Tomáš Kurečka

p. Miroslav Velička st.
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