Z Á P I S
z členské schůze ČRS MO FRÝDLANT nad Ostravicí
konané dne 20. 3. 2016 v Ostravici.

Název spolku:

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Frýdlant nad Ostravicí
(dále jen ČRS MO Frýdlant n.O.)

Název orgánu:

členská schůze

Doba zasedání:

20. března 2016 od 9.45 hodin

Místo zasedání: Hotel Freud, Ostravice
Svolavatel: výbor ČRS MO Frýdlant n.O.
Způsob svolání: vyvěšením pozvánky a programu v místě obvyklém, uveřejněním na
webových stránkách, osobní předání pozvánky.
Účast: dle prezenční listiny.
Členská schůze po svém zahájení nebyla schopna se usnášet, průběh členské schůze byl odložen
o 15 minut, dle Stanov a Jednacího řádu.
1. Jednání členské schůze zahájil p. Ing. Pavel Remiáš. Přivítal hosty a přítomné členy MO.
Vedením schůze byl pověřen p. Ing. Daniel Hromádka.
Byl schválen program členské schůze dle pozvánky (pro 51, proti 0, zdrželo se 0).
2. Volba komisí:
Zvolena byla mandátová komise ve složení: p. Vítězslav Pitřík, Petr Žáček, Jaromír Choleva.
Pro hlasovalo 51 členů, proti 0 členů, hlasování se zdrželo 0 členů.
Zvolena byla návrhová komise ve složení: p. Ing. Daniel Hromádka, Tomáš Kurečka, Miroslav
Velička st..
Pro hlasovalo 51 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:
- nepodařilo se najít vedoucí kroužku pro ZŠ ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Pro hlasovalo 51 členů, proti 0 členů, hlasování se zdrželo 0 členů.
4. Zprávu o finančním hospodaření MO v roce 2015, účetní závěrce a návrh rozpočtu na rok
2016 přednesl ekonom p. Bronislav Režňák. Zpráva je součástí tohoto zápisu.
Pro hlasovalo 51 členů, proti 0 členů, hlasování se zdrželo 0 členů.
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5. Zpráva dozorčí komise: přednesla člen DK p. Martin Žídek. Zpráva je přílohou tohoto
zápisu.

6. Zpráva mandátové komise:
Zprávu mandátové komise přednesl její předseda p. Vítězslav Pitřík. Konstatoval, že členská
schůze je usnášeníschopná, dle platných Stanov a Jednacího řádu.
Z 277 dospělých členů, je přítomno 51 členů, což činí 18,4 %.

7. Za delegáta na územní konferenci byl zvolen: p. Ing. Pavel Remiáš
náhradník byl zvolen: p. Martin Hlaváč, Vítězslav Pitřík
(pro 51, proti 0, zdrželo se 0)

8. V diskuzi přednesli své připomínky a náměty tito členové ČRS a hosté:

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.

p. Karel Běčák
- větší využití areálu Nová Dědina
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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.

9. Předseda návrhové komise Ing. Daniel Hromádka přednesl návrh usnesení. Hlasováním bylo
usnesení přijato. Pro hlasovalo 48 členů, proti 0, zdrželo se 3. Usnesení je přílohou tohoto
zápisu.

Členská schůze SCHVALUJE (pro 51, proti 0, zdrželo se 0)

Hodnotící zprávu o činnosti ČRS MO Frýdlant n.O. za rok 2015
Zprávu o účetní závěrce za rok 2015
Navržený vyvážený finanční rozpočet na rok 2016
Návrh plánu činnosti na rok 2016
Zprávu mandátové komise
Zvoleného delegáta p. Ing. Pavla Remiáše a náhradníka p. Martina Hlaváče a
p. Vítězslava Pitříka na krajské konference ÚS ČRS Ostrava
7. Přijaté nové členy, kteří vykonali zkoušky pro vstup do ČRS
8. Usnesení Členské schůze ze dne 20. 3. 2016.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Členská schůze BERE NA VĚDOMÍ
1. Zprávu dozorčí komise

10. Závěr

V Ostravici dne 20. 3. 2016.

Zapisovatel: p. Martin Hlaváč

Ověřili: p. Ing. Pavel Remiáš

p. Vítězslav Pitřík
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