Z Á P I S
z členské schůze
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:

05. března 2017 od 9.45 hodin

Místo zasedání: Hotel Freud, Ostravice
Svolavatel: výbor místní organizace
Způsob svolání: doručení pozvánky na elektronickou adresu členů, zveřejněním v místním
tisku, zveřejněním na webových stránkách, umístěním v informačních skříňkách v místě
obvyklém, předáním pozvánky osobně.

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. Zahájení: jednání členské schůze zahájil p. Mojmír Židek. Přivítal hosty a přítomné členy
MO. Byl schválen program členské schůze dle pozvánky (pro 61, proti 0, zdrželo se 0).
2. Volba komisí:
Zapisovatel: Bc. Martin Hlaváč
Ověřovatelé: Ing. Pavel Remiáš a Vítězslav Pitřík
Pro hlasovalo 59 členů, proti 0 členů, hlasování se zdrželi 2 členové.
Zvolena byla mandátová komise ve složení: p. Vítězslav Pitřík, Bronislav Režňák, Pavel
Daníček.
Pro hlasovalo 60 členů, proti 0 členů, hlasování se zdržel 1 člen.
Zvolena byla návrhová komise ve složení: p. Ing. Daniel Hromádka, Tomáš Kurečka, Martin
Židek.
Pro hlasovalo 60 členů, proti 0 členů, hlasování se zdržel 1 člen.
3. Zpráva o činnosti ČRS MO Frýdlant nad Ostravicí za rok 2016:
přednesl předseda místní organizace p. Ing. Pavel Remiáš a jednatel p. Bc. Martin Hlaváč, za
období od poslední členské schůze.
Kontrola Usnesení z poslední členské schůze. Přednesl jednatel p. Martin Hlaváč.
Všechny body zápisu jsou průběžně plněny.
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4. Zprávu o finančním hospodaření MO v roce 2016: přednesl ekonom p. Bronislav Režňák.
Zpráva je součástí tohoto zápisu.
5. Zpráva dozorčí komise: přednesla předsedkyně DK p. Vladimíra Laryszová. Zpráva je
přílohou tohoto zápisu.
6. Plán činnosti MO na rok 2017:
a) dokončení rekonstrukce areálu RZ Pstruží
b) zvýšit produkci rybí obsádky v RZ Pstruží a zaměřit se více na odchov pstruha obecného a
lipana podhorního
c) provádět údržbu nemovitostí
d) podporovat činnost dětí a mládeže v rybářských kroužcích a dál rozvíjet výukové programy
v rámci projektu „U vody s rybářem“.
e) uspořádat přátelské posezení pro rybáře
7. Návrh rozpočtu na rok 2017:
Návrh přednesl p. Bronislav Režňák. Zpráva je součástí zápisu.
8. 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 303 dospělých členů, je přítomno 61 členů, což činí 20,13 %.
9. Za delegáta na územní konferenci byl zvolen: p. Ing. Pavel Remiáš
náhradník byl zvolen: p. Bc. Martin Hlaváč, Vítězslav Pitřík
(pro 61, proti 0, zdrželo se 0)
10. Různé:
a) Návrh na kooptaci p. Antonína Stýskaly, jako člena dozorčí komise místní organizace.
b) Návrh úpravy Zásad úhrady pracovní povinnosti platné od 01. 01. 2018.
(pro 57, proti 0, zdrželi se 4)
c) Návrh na úhradu manipulačního poplatku ve výši 100 Kč, pro členy, kteří řádně a správně
nevyplní povolenku k lovu ryb, včetně celkového sumáře.
(pro 55, proti 0, zdrželo se 6)
d) Informace o konání veřejné sbírky
e) Informace k 40. výročí MO, historie.
f) Předání vyznamenání
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11. Diskuse - své připomínky a náměty přednesli tito členové a hosté:
p. Miloš Martínek
- všeobecně informoval o situaci a činnosti ČRS v rámci našeho ÚS.
- informoval o jednáních s MO Frýdek-Místek Casting a možném sloučení s naší organizací,
jednání probíhají.
- hovořil o novém systému LIPAN na vedení členské evidence online.
- informoval o zvýšení členské známky od roku 2018.
- odpověděl na některé dotazy: podporovat činnost s mládeží mají hlavně MO.
p. Antonín Stýskala
- návrh na manipulační poplatek ve výši 100,- Kč, za řádné a správné nevyplnění povolenky
k lovu ryb, včetně sumáře.
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.
- konání zkoušek pro zájemce o rybářský lístek většinou každý poslední čtvrtek v měsíci.
- výzvy k zapojení rybářů do akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, v rámci akce Lubenský
měch, více informací na webu.
p. Ing. Pavel Remiáš
- informace o jednání s MO Frýdek-Místek Casting a jednáních, které zatím nejsou ukončena.
- vyhodnotil projekt Revitalizace pstruhových vod a informoval o ukončení tohoto projektu.
p. Ing. Jan Žejdlík
- dotaz, jak VÚS podpoří činnost s dětmi a mládeží, když je to hlavní priorita svazu.
p. Žáček
- navrhl požádat státní správu o snížení stavu volavky popelavé odstřelem.
12. USNESENÍ členské schůze: předseda návrhové komise Ing. Daniel Hromádka přednesl
návrh usnesení.
Členská schůze tímto usnesením ukládá výboru MO
Na úseku řídící činnosti:
1) Provádět kontrolu plnění jednotlivých bodů Usnesení členské schůze MO a po odpovědných
osobách vyžadovat termíny plnění.
Odpovídá: předseda MO
Termín: dle plánu práce MO
2) 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 a garant projektu pro pstruhové vody Ing. Remiáš Pavel
Termín: trvale
Na úseku práce s mládeží:
1) Uspořádat soutěž mladých rybářů o Zlatou udici, uspořádat aspoň 2 závody v rybolovu pro
děti a mládež.
Odpovídá: výbor MO a vedoucí rybářských kroužků
Termín: v průběhu roku 2017
2) Pokračovat a dál rozvíjet projekt „U vody s rybářem“, environmentální vzdělávání zaměřené
na tekoucí i stojaté vody a jejich vodní ekosystémy.
Odpovídá: Bc. 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
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3) Organizovat a kontrolovat provádění řádných inventur majetku MO.
Odpovídá: správce materiálu MO a DK
Termín: 1 x ročně
4) Dle finančních možností zpracovat projekt na rekonstrukci stodoly v RZ Pstruží, jako zázemí
naší MO, a hledat možnosti případného financování.
Odpovídá: výbor MO
Termín: trvale

Členská schůze SCHVALUJE (pro 51, proti 0, zdrželo se 0)
Hodnotící zprávu o činnosti ČRS MO Frýdlant n.O. za rok 2016
Zprávu o účetní závěrce za rok 2016
Návrh plánu činnosti na rok 2017
Navržený finanční rozpočet na rok 2017
Zprávu mandátové komise
Schvaluje kooptaci p. Antonína Stýskaly, jako člena dozorčí komise místní
organizace.
7. Zvoleného delegáta p. Ing. Pavla Remiáše a náhradníka p. Bc. Martina
Hlaváče a p. Vítězslava Pitříka na krajskou konferenci ÚS ČRS Ostrava
8. Zásady úhrady pracovní povinnosti platné od 01. 01. 2018.
9. Manipulační poplatek výši 100,- Kč, za řádné a správné nevyplnění
povolenky k lovu ryb, včetně sumáře.
10. Přijaté nové členy, kteří vykonali zkoušky pro vstup do ČRS
11. Usnesení Členské schůze ze dne 5. 3. 2017.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Členská schůze BERE NA VĚDOMÍ
1. Zprávu dozorčí komise
10. Závěr – ukončení členské schůze.
V Ostravici dne 05. 03. 2017.

Ověřili: p. Ing. Pavel Remiáš

Zapisovatel: p. Bc. Martin Hlaváč

p. Vítězslav Pitřík

5

