Z Á P I S č. 6 / 2022
ze schůze výboru.
Název spolku: Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Frýdlant nad Ostravicí
Název orgánu: výbor
Sídlo spolku: č. p. 214, 739 11 Pstruží
Doba zasedání: 28. dubna 2022 od 17.00 hodin,
Svolavatel: předseda p. Petr Šoch
Způsob svolání: doručení pozvánky na elektronickou adresu členů výboru, osobně
Průběh schůze:
Zahájení a ověření usnášeníschopnosti:
schůzi výboru zahájil předseda místní organizace p. Petr Šoch.
Účast: dle prezenční listiny (7), schůze výboru je usnášeníschopná.
1. Kontrola usnesení z poslední řádné schůze výboru: přednesl jednatel
- úkoly jsou průběžně plněny, dle možností členů.
2. Průběžná zpráva o chovu ryb a stavu RZ:
- probíhá průběžné vyskladnění tržního Pd na zarybnění pstruhových revírů. Do dnešního dne
bylo vyskladněno cca 1130 kg Pd2 , 40 kg Pd1, 100 kg Pdlos.
- bylo zakoupeno síťové rybářské načiní.
- byla zakoupena násada Pd1 v množství 381,6 kg.
- úhyn až 80 % váčkového plůdku Po v důsledku bakteriální nákazy.
3. Informace ke stavu čistoty vod ve vodních tocích:
- čistota vod a její sledování je součástí činnosti dobrovolné RS. Při zjištění havárie, znečištění,
úhynu ryb je nutné ihned kontaktovat hospodáře a jednatele.
- v průběhu měsíce března až května je prováděn úklid v okolí vodních toků v rámci rybářských
kroužků a individuálně.
- dne 27. 03. a 23. 04. 2022 zorganizoval Martin Hlaváč úklid kolem řeky Ostravice v rámci
22. ročníku akce Lubenský měch. Účastnily se děti a rodiče zájmových kroužků.
4. Informace k údržbě areálu RZ N. Dědina:
- je nutný úklid v celém areálu.
- předseda zajistí výpověď současnému uživateli areálu.
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5. Informace k údržbě areálu RZ Pstruží a líhně Pstruží:
- dokoupí se materiál ke křovinořezům a motorové pile.
- bude proveden úklid v areálu a v budovách.
6. Zpráva o finančním hospodaření MO za I.Q roku 2022: přednesl p. Martin Hlaváč
- na konci března byl proveden odvod finančních prostředků za členské známky a povolenky.
Další termíny odvodu pro známky je do 31. května, pro povolenky do 15. července.
- finanční prostředky za známky FRR se odvádějí po vyúčtování při hospodářských kontrolách
přibližně na konci listopadu.
- byly sděleny informace k současnému stavu finančních prostředků.
- je nutné dodržovat termíny předávání dokumentů k fakturaci a zpracování účetních dokladů,
včetně řádných popisů účelu.
7. Projednání došlé korespondence:
a) emailem dne 30. 03. 2022, ČRS Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko,
p. Bronislav Bartoš, vedoucí mládeže, informace k dotacím z MŠMT, včetně žádosti, kterou je
nutno zaslat do 30.04.2022.
Zodpovídá: p. Bc. Martin Hlaváč.

b) emailem dne 07. 04. 2022, ČRS Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko,
informace ke zkouškám elektrorybářů, které se uskuteční v sobotu 21. 5. 2022 u MO Příbor.
Přeposláno 07. 04. 2022 předsedovi a hospodáři.

c) emailem dne 10. 04. 2022, ČRS Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, zápis
č. 3/2022 ze dne 17. 03. 2022 ČRS Výboru územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko.
Přeposláno 10. 03. 2022 všem členům výboru MO a vedoucímu DK.

d) doporučeně, převzato 14. 04. 2022, AOPK, SCHKOB, rozhodnutí dle § 56 odst. 1 zákona
114/92 Sb. Ve věci výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů za
účelem odbahnění 2 vodních nádrží v k.ú. Bílá. Jedná se o Maxův klauz na VT Smradlava
a Čurabský klauz na VT Čurabka.
Přeposláno 19. 04. 2022 hospodáři, líhňařovi a vedoucímu odlovovací skupiny.

e) emailem dne 19. 04. 2022, MAS Pobeskydí, z.s., Beskydy – originální produkt, poplatek
na rok 2022.
f) emailem dne 19. 04. 2022, daňové přiznání za rok 2021 odesláno elektronicky přes paní
účetní, včetně příloh k účetní závěrce.
g) emailem dne 20. 04. 2022, p. Doc. Řehulka, výsledek vyšetření zdravotního stavu plůdku
Pd doručeného 20.4.2022. a doporučená léčba.
Přeposláno 20. 04. 2022 hospodáři, líhňařovi, předsedovi MO a předsedovi DK.

h) emailem dne 24. 04. 2022, ČRS Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko,
celkové sumáře úlovků z územních, celosvazových a celorepublikových povolenek 2021 na
revírech našeho územního svazu.
Zpracuje: p. Bc. Martin Hlaváč.
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Odeslaná pošta:
a) osobně dne 25. 04. 2022, ČRS Územní svazu pro Severní Moravu a Slezsko, předán návrh
kandidáta p. Vlastimila Čmiela do orgánů ÚS – člen dozorčí komise.
Zpracoval a předal: Bc. Martin Hlaváč.

8. Připomínky členů výboru:
p. Jan Kaloč
- dne 7. 4. 2022 proběhlo proškolení všech členů RS naší MO. Proškolil p. Jan Kaloč
a p. Vítězslav Pitřík.
p. Ing. Daniel Hromádka
- byly schváleny brigády za měsíc březen 2022, přílohou zápisu bude tabulka odpracovaných
brigád.
p. Petr Šoch
- vzhledem k tomu, že žádost na kandidaturu p. Ing. Pavla Remiáše do VÚS již byla podána
a výbor MO byl osloven po předání žádosti na ÚS, výbor MO se k dané žádosti nebude
vyjadřovat.
p. Bc. Martin Hlaváč
- byl schválen aktualizovaný seznam řidičů služebního auta.
- ryby, které při výlovech budou poraněné je nutno zpracovat pro potřeby MO.
- na školení elektrorybářů z naší MO se přihlásili 4 žadatelé.
- byl schválen nový ceník ryb a krmiva.
- všem členům výboru a DK doporučuji prostudovat Statut hospodaření VÚS pro Severní
Moravu a Slezsko.
- je nutné hlídat termíny revize agregátů.
9. Výbor MO schvaluje: všechny body (návrhy) v bodech 1. až 8. tohoto zápisu
(pro 6, proti 0, zdržel se 0
P. Ing. Hromádka v 19.30 hodin ze schůze výboru musel odejít (rodinné důvody).
Schůze výboru byla ukončena v 20:00 hodin.
Dle plánu práce MO se příští zasedání výboru má uskutečnit ve čtvrtek 26. 05. 2022 v 17.00
hodin v Pstruží.
Ve Pstruží, dne 28. 04. 2022.

Zapsal: Bc. Martin Hlaváč, v. r.
jednatel MO

Ověřil: Petr Šoch, v. r.
předseda MO
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