Z Á P I S a U SN E S E N Í
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:

18. března 2018 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 58, proti 0, zdrželo se 0).
2. Volba komisí:
Zapisovatel: Bc. Martin Hlaváč
Ověřovatelé: Ing. Pavel Remiáš a Antonín Stýskala
Pro hlasovalo 58 členů, proti 0 členů, hlasování se zdrželo 0 členů.
Zvolena byla mandátová komise ve složení: p. Antonín Stýskala, Petra Jurečková a Pavel
Daníček.
Pro hlasovalo 58 členů, proti 0 členů, hlasování se zdrželo 0 členů.
Zvolena byla návrhová komise ve složení: p. Ing. Daniel Hromádka, Miroslav Velička ml. A
Petr Žáček.
Pro hlasovalo 58 členů, proti 0 členů, hlasování se zdrželo 0 členů.
Zvolena byla volební komise ve složení: Ing. Pavel Remiáš, Petr Šoch, Miroslav Velička st.,
Dušan Grunt,
Pro hlasovalo 58 členů, proti 0 členů, hlasování se zdrželo 0 členů.
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3. Zpráva o činnosti ČRS MO Frýdlant nad Ostravicí za rok 2017
a volební období 2014 – 2018:
přednesl předseda místní organizace p. Ing. Pavel Remiáš a jednatel p. Bc. Martin Hlaváč, za
období od poslední členské schůze.
Kontrola Usnesení z předchozí členské schůze. Přednesl jednatel p. Bc. Martin Hlaváč.
Všechny body zápisu jsou průběžně plněny.
4. Zprávu o finančním hospodaření MO v roce 2017:
přednesl pověřený člen ekonomem p. Bc. Martin Hlaváč. Zpráva je součástí tohoto zápisu.
5. Zpráva dozorčí komise:
přednesl pověřený člen předsedkyní DK p. Vladimír Čmiel. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
6. Plán činnosti MO na rok 2018:
a) dokončení rekonstrukce areálu RZ Pstruží, modernizace líhně a běžná údržba RZ
b) zvýšit produkci rybí obsádky v RZ Pstruží, 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) pokračovat v projektech ve spolupráci s CHKO Beskydy.
f) dořešit vlastnická práva k náhonu na RZ Nová Dědina a dalším pozemkům v RZ Nová
Dědina, řešit využití areálu do budoucna.
7. Návrh rozpočtu na rok 2018:
návrh přednesl pověřený člen ekonomem p. Bc. Martin Hlaváč. Zpráva je součástí zápisu.
8. Zpráva mandátové komise:
zprávu mandátové komise přednesl její předseda p. Antonín Stýskala. Konstatoval, že členská
schůze je usnášeníschopná, dle platných Stanov a Jednacího řádu.
Z 297 dospělých členů, je přítomno 58 členů, což činí 19,53 %.
9. Diskuse ke zprávám a představení kandidátů do orgánů MO.
p. Ing. Přemysl Jaroň
- informoval o zarybňovacím plánu ÚS pro Severní Moravu a Slezsko.
p. Bc. Martin Hlaváč
- reagoval na přednesenou zprávu DK, která není objektivní ke skutečnému stavu.
p. Ing. Pavel Remiáš
- představil všechny kandidáty do výboru MO a DK, včetně kandidátů navržených v průběhu
členské schůze.
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10. Volba nového výboru a dozorčí komise MO.
Hlasováním přítomných členů (37 pro, 12 proti, 1 se zdržel) bylo rozhodnuto, že členská schůze
bude volit sedmičlenný výboru ČRS MO Frýdlant nad Ostravicí, samostatným hlasováním pro
každého člena. Předseda a funkcionáři budou zvoleni ze zvolených kandidátů na prvním
zasedání nového výboru MO. Dále se bude volit tříčlenná dozorčí komise, která si na svém
prvním zasedání zvolí předsedu.
Volby proběhly tajným hlasováním 52 přítomných členů.
11. Zpráva volební komise o výsledku voleb.
Předseda volební komise informoval o výsledku voleb:
Pro volbu členů výboru MO bylo odevzdáno 51 platných hlasovacích lístků, 1 hlasovací lístek
byl neplatný.
Za členy výboru MO byli zvoleni:
Grunt Dušan
Hlaváč Martin Bc.
Hromádka Daniel Ing.
Kurečka Tomáš
Pitřík Vítězslav
Remiáš Pavel Ing.
Velička Miroslav st.

(pro 50 hlasů)
(pro 49 hlasů)
(pro 48 hlasů)
(pro 50 hlasů)
(pro 41 hlasů)
(pro 28 hlasů)
(pro 27 hlasů)

Za členy výboru MO nebyli zvoleni:
Bobek Jaroslav
Grossmann Radim
Křenek Miroslav

(pro 22 hlasů)
(pro 23 hlasů)
(pro 17 hlasů)

Pro volbu členů dozorčí komise bylo odevzdáno 52 platných hlasovacích lístků.
Za členy dozorčí komise byli zvoleni:
Čmiel Vlastimil
Filip Rudolf
Stýskala Antonín

(pro 38 hlasů)
(pro 44 hlasů)
(pro 46 hlasů)

Za člena dozorčí komise nebyl zvolen:
Velička Miroslav ml.

(pro 27 hlasů)

12. Za delegáta na územní konferenci byl zvolen: p. Ing. Pavel Remiáš
náhradník byl zvolen: p. Bc. Martin Hlaváč a Vítězslav Pitřík
13. Různé:
a) Pan Mgr. Miroslav Kubín přednesl referát k projektům CHKO Beskydy, které probíhají
v našich místních tocích, a naše MO na těchto projektech spolupracuje.
b) p. Karel Běčák byl pověřen předání vyznamenání 4 členům za činnost v MO.
3

14. Diskuse - své připomínky a náměty přednesli tito členové a hosté:
p. Bc. Martin Hlaváč
- informace k členským povinnostem, 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.
15. USNESENÍ členské schůze:
předseda návrhové komise Ing. Daniel Hromádka přednesl 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
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
Termín: trvale
3) Zvýšit produkci rybí obsádky v RZ Pstruží a zaměřit se více na odchov pstruha obecného
a lipana podhorního.
Odpovídá: výbor MO
Termín: trvale
4) Pokračovat v projektech ve spolupráci s CHKO Beskydy. Projekt ochrany biotopu Černé
Ostravice a výzkumné projekty vlivu pojezdu techniky ve vodním toku.
Odpovídá: výbor MO
Termín: trvale
5) Dořešit vlastnická práva k náhonu na RZ Nová Dědina a řešit využití areálu do budoucna.
Odpovídá: výbor MO
Termín: trvale
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Na úseku práce s mládeží:
1) Uspořádat soutěž mladých rybářů o Zlatou udici a závody v rybolovu a RT pro děti a mládež.
Odpovídá: výbor MO a vedoucí rybářských kroužků
Termín: v průběhu roku 2018
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. Dokončit
rekonstrukci areálu RZ Pstruží a modernizaci líhně.
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) Organizovat a kontrolovat provádění řádných inventur majetku MO.
Odpovídá: správce materiálu MO a DK
Termín: min. 1 x ročně
3) 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

Usnesení z členské schůze bylo schváleno (pro 51, proti 0, zdrželo se 0).
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Členská schůze SCHVALUJE (pro 51, proti 0, zdrželo se 0)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hodnotící zprávu o činnosti ČRS MO Frýdlant n. O. za rok 2017
Zprávu o účetní závěrce za rok 2017
Návrh plánu činnosti na rok 2018
Navržený finanční rozpočet na rok 2018
Zprávu mandátové komise
Zvolení sedmičlenného výboru MO a tříčlenné dozorčí komise.
Zvoleného delegáta p. Ing. Pavla Remiáše a náhradníka p. Bc. Martina
Hlaváče a p. Vítězslava Pitříka na krajskou konferenci ÚS ČRS Ostrava
8. Usnesení Členské schůze ze dne 18. 3. 2018.

Členská schůze BERE NA VĚDOMÍ
1. Zprávu dozorčí komise

16. Závěr: ukončení členské schůze.
V Ostravici dne 18. 03. 2018.

Zapisovatel: p. Bc. Martin Hlaváč

Ověřili: p. Ing. Pavel Remiáš

p. Antonín Stýskala
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