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: 01. března 2020 od 9.45 hodin
Místo zasedání: Hotel Prosper, Čeladná
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.
Účast: dle prezenční listiny.
Členská schůze po svém zahájení se nebyla schopna 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 upravený program členské schůze, dle pozvánky byly vypuštěny body týkající se
volby nového předsedy. Nepřihlásil se žádný kandidát. (pro 52, proti 0, zdržel se 0).
2. Volba komisí:
Zapisovatel: Bc. Martin Hlaváč
Ověřovatelé: Ing. Pavel Remiáš a Vítězslav Pitřík
Pro hlasovalo 52 členů, proti 0 členů, hlasování se zdrželo 0 členů.
Zvolena byla mandátová komise ve složení: p. Vítězslav Pitřík, Antonín Stýskala a Vlastimil
Čmiel. Pro hlasovalo 52 členů, proti 0 členů, hlasování se zdrželo 0 členů.
Zvolena byla návrhová komise ve složení: p. Ing. Daniel Hromádka, Karel Běčák a Grunt
Dušan. Pro hlasovalo 52 členů, proti 0 členů, hlasování se zdrželo 0 členů.
3. Zpráva o činnosti ČRS MO Frýdlant nad Ostravicí za rok 2019 a aktuálním stavu MO.
Zprávu o činnosti přednesl jednatel p. Bc. Martin Hlaváč.
Zprávu o aktuálním stavu MO přednesl p. Ing. Pavel Remiáš.
Kontrola Usnesení z předchozí členské schůze. Přednesl jednatel p. Bc. Martin Hlaváč.
Všechny body zápisu nejsou průběžně plněny, není k dispozici dostatek finančních prostředků.
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4. Zprávu o finančním hospodaření MO v roce 2019:
Přednesl jednatel p. Bc. Martin Hlaváč.
Výsledek hospodaření 56 908,- Kč, náklady 867 673,- Kč, výnosy 924 581,- Kč.
5. Zpráva dozorčí komise:
přednesl předseda DK p. Vlastimil Čmiel. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
6. Plán činnosti MO na rok 2020:
a) běžná údržba majetku MO a RZ.
b) sehnat líhňaře s praxí v chovu lososovitých ryb, zvýšit produkci rybí obsádky v RZ Pstruží.
c) provádět údržbu nemovitostí v majetku MO, dle dostupných finančních prostředků.
d) podporovat činnost dětí a mládeže v rybářských kroužcích a dál rozvíjet výukové programy
v rámci projektu „U vody s rybářem“.
e) pokračovat ve výzkumných projektech ve spolupráci s CHKO Beskydy a dalšími institucemi
zabývajícími se rybářstvím a ochranou přírody.
7. Návrh rozpočtu na rok 2020:
Byl předložen návrh vyváženého rozpočtu na rok 2020, který přednesl jednatel p. Bc. Martin
Hlaváč. Je nutné získat další finance na činnost RZ.
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 283 dospělých členů, je přítomno 52 členů, což činí 18,37 %.
9. . Za delegáta na územní konferenci byl zvolen: p. Bc. Martin Hlaváč
náhradník byl zvolen: p. Vítězslav Pitřík
10. Různé:
a) informace k račímu moru přednesl p. Bc. Martin Hlaváč
b) vedoucí rybářské stráže p. Vítězslav Pitřík informoval o změnách v Rybářském řádu
(BPVRP) pro rok 2020.
c) jednatel p. Bc. Martin Hlaváč informoval o celkových úlovcích ryb členů MO v roce 2019
a informace o vysazovaných rybách do místních revírů v roce 2019.
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d) jednatel p. Bc. Martin Hlaváč informoval o plánovaných změnách BPVRP na rok 2021, které
se budou projednávat na územní konferenci.
- míra nástražní rybky 15 cm a zákaz lovu na části nástražní rybky,
- zvýšení nejmenší lovné míry štiky na 60 cm,
- zvýšení nejmenší lovné míry candáta na 50 cm.
Členská schůze s touto změnou nesouhlasí.

e) chystá se změna Stanov, ve které je návrh na celospolečenské změny?
- zavedení jednotného členského příspěvku (čl. známky + brigády)
- zavedení kárného senátu na VÚS
- možnost zavedení mimořádných příspěvků v rámci ÚS
Členská schůze se všemi změnami nesouhlasí.

f) zástupci výboru MO informovali o stavu a možnostech využití areálu RZ Nová Dědina. Jedna
z možností je také prodej areálu z důvodu nedostatku finančních prostředků MO.
g) jednatel p. Bc. Martin Hlaváč informoval o stavu sbírky.
h) vzhledem k nedostatku financí pro MO byl podán návrh na prodej areálu Nová Dědina.
Pro hlasovalo 26 členů, proti 20 členů, hlasování se zdrželo 0 členů ze všech přítomných.
Minimální prodejní cena areálu Nová dědina byla odsouhlasena ve výši 3 800 000,- Kč.
Pro hlasovalo 30 členů, proti 4 členové, hlasování se zdrželo 16 členů ze všech přítomných.
11. Diskuse - své připomínky a náměty přednesli tito členové a hosté:
p. Bc. Martin Hlaváč, jednatel MO
- platnost rybářského řádu se sjednotí s platností rybářského řádu CS povolenek, tzn. současný
rybářský řád má platit do konce roku 2021 s dodatkem na daný rok. V dalších letech
má vycházet co dva roky nový rybářský řád (BPVRP).
- informace o provozu kanceláře v 1. pololetí roku 2020. Informace jsou dostupné na webu
a ve vývěsních skříňkách.
- doplňující informace a reakce k jednotlivým příspěvkům a dotazům.
p. Ing. Pavel Remiáš
- doplňující informace a reakce k jednotlivým příspěvkům a dotazům.
p. Pavel Daníček
- zveřejnit na webu termín vysazování ryb
p. Ing. Jan Bernatík
- zveřejnit na webu termín, kdy se vysazují ryby.
O těchto návrzích o zveřejnění vysazování proběhlo hlasování – nesouhlas se zveřejněním.
Členská základna:
Vyzvat VÚS pro Severní Moravu a Slezsko k písemnému vyjádření, proč nesplnili sliby v otázce
financování RZ Pstruží a na základě jeho vyjádření přijmout další opatření.
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12. USNESENÍ členské schůze:
předseda návrhové komise p. Karel Běčák 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: výbor 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: výbor MO
Termín: čtvrtletně
3) Smluvně dořešit nájemní vztahy s členy používající majetek MO.
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) Vysazovat ryby v lovné velikosti do všech revírů v působnosti MO Frýdlant nad Ostravicí
průběžně a rovnoměrně v celém lovném úseku.
Odpovídá: hospodář MO
Termín: trvale
3) Sehnat líhňaře s praxí v chovu lososovitých ryb, 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 ve výzkumných projektech ve spolupráci s CHKO Beskydy a dalšími subjekty
provádějících ichtyologický průzkum.
Odpovídá: výbor MO
Termín: trvale
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Na úseku práce s mládeží:
1) Uspořádat soutěž mladých rybářů o Zlatou udici, závody v rybolovu a RT pro děti a mládež,
uspořádat příměstské nebo pobytové rybářské tábory.
Odpovídá: výbor MO a vedoucí rybářských kroužků
Termín: v průběhu roku 2020
2) Pokračovat a dál rozvíjet projekt „U vody s rybářem“, environmentální vzdělávání zaměřené
na neorganizované děti a mládež, rybářské kroužky.
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: pokladník a ekonom MO
Termín: trvale
2) Organizovat a kontrolovat provádění řádných inventur majetku MO.
Odpovídá: výbor MO a DK
Termín: min. 1 x ročně
3) Řešit kritickou situaci nedostatku finančních prostředků na provoz MO. Získat finanční
prostředky formou dotací, darů, sponzorství,…
Odpovídá: výbor MO a členové MO
Termín: trvale
4) Členská schůze pověřuje výbor MO prodejem areálu Nová Dědina za minimální prodejní cenu
areálu ve výši 3 800 000,- Kč.
Odpovídá: výbor MO
Termín: do příští členské schůze

Usnesení z členské schůze bylo schváleno
(pro hlasovalo 50 členů, proti 0 členů, zdrželo se 0 členů, ze všech přítomných).
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Členská schůze SCHVALUJE:
Hodnotící zprávu o činnosti ČRS MO Frýdlant n. O. za rok 2019.
Zprávu o hospodaření a účetní závěrku za rok 2019.
Návrh plánu činnosti na rok 2020.
Navržený finanční rozpočet na rok 2020.
Zprávu mandátové komise.
Zvoleného delegáta p. p. Bc. Martina Hlaváče a náhradníka p. Vítězslava
Pitříka na krajskou konferenci ÚS ČRS Ostrava.
7. Nesouhlas s návrhem změn BPVRP od roku 2021 (viz bod 10d).
8. Nesouhlas s návrhem změn Stanov (viz bod 10e).
9. Vyzvat VÚS pro Severní Moravu a Slezsko k písemnému vyjádření, proč
nesplnili sliby v otázce financování RZ Pstruží (viz bod 11).
10. Usnesení Členské schůze ze dne 01. 03. 2020.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Členská schůze BERE NA VĚDOMÍ
1. Zprávu dozorčí komise.
2. Diskusní příspěvky.
Pro hlasovalo 50 členů, proti 0 členů, zdrželo se 0 členů, ze všech přítomných.
13. Závěr:
- ukončení členské schůze.

V Čeladné dne 01. 03. 2020.

Zapisovatel: p. Bc. Martin Hlaváč

Ověřili: p. Ing. Pavel Remiáš
p. Vítězslav Pitřík

6

7

8

