Z Á P I S č. 7 / 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: 26. května 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.
- hlasování per rollam kandidáta p. Čmiela do DK ÚS ČRS Ostrava, schváleno.
2. Průběžná zpráva o chovu ryb a stavu RZ:
- probíhá průběžné vyskladnění tržního Pd na zarybnění pstruhových revírů.
- byla zakoupena násada Pd1 v množství 381,6 kg, z toho 207 kg, tj. cca 1963 ks bylo vysazeno
do rybníku trojúhelník.
- dne 17. 05. 2022 proběhla v RZ Pstruží kontrola chovného zařízení pracovníkem Statní
veterinární správy. Za MO byli přítomni p. Jan Kaloč a p. Bc. Martin Hlaváč. Nedostatek
v uskladnění krmiva. Ostatní bude v protokolu, který bude doručen později.
- dne 18.05. 2022 byly odvezeny vzorky Pd na vyšetření IHN a VHS, vzorky do Brna odvezl
p. Jan Kaloč.
- dne 19. 05. 2022, byl předán plůdek Pd a Po k vyšetření Dr. Řehulkovi do Opavy.
- projednání odměny pro líhňaře – bylo projednáno zajištěni chovu ryb v RZ Pstruží členy
místní organizace do konce roku 2022. Předpokládaná částka na líhňaře je 15 000 Kč měsíčně,
která může být ponížena dle aktuální finanční situace. Hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 0.
Jednatel upozornil na vysoké náklady na pokrytí činnosti líhňaře, také vzhledem k omezené
pracovní činnosti členů v RZ Pstruží. Odměna za činnost by měla být víc motivující,
tj. vyplacení nižší fixní odměny a navíc odměna dle výše produkce vyplacená ke konci roku.
3. Zpráva o jarních odlovech a výsadbě ryb: přednesl ryb. hospodář
- k dnešnímu dni je do místních revírů vysazena rybí obsádka za 129 800 Kč.
(Pd2 celkem 270 kg, Po2 celkem 150 kg, Li2 celkem 150 kg, Pok celkem 40 tis. ks)
- do splnění zarybňovacího plánu zbývá už jen 39 800 Kč.
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4. Informace k soutěži ml. ryb. o Zlatou udici:
- místního kola se zúčastnilo 14 dětí ze dvou rybářských kroužků.
- soutěž byla financována z dotací.
- poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci, rozhodčím, včetně vedení školy
v Čeladné, kde se soutěž konala.
6. Informace z činnosti DK:
- přeloženo na příští výbor MO
7. Projednání došlé korespondence:
a) emailem dne 29. 04. 2022, ČRS Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko,
p. Ing. Daniel Gebauer, úhyn karase stříbřitého na virovou nákazu. V případě výskytu
většího úhynu kontaktovat p. Gebauera.
b) emailem dne 29. 04. 2022, ČRS Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, zápis
č. 4/2022 ze dne 21. 04. 2022 ČRS Výboru územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko.
Přeposláno 29. 04. 2022 všem členům výboru MO a vedoucímu DK.

II. Ukládá:
19. Ukládá všem MO, informovat své členy způsobem v místě obvyklým o změně zákona
o „rybářství“ ve vztahu ke střevličce východní a slunečnici pestré.
c) doporučeně, převzato dne 30. 04. 2022, Městský soud v Praze, Usnesení o návrhu na zápis
změny do spolkového rejstříku, zapsání předsedy.
d) emailem dne 02. 05. 2022, ČRS Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko,
změny revírů – přečíslování.
Přeposláno 02. 05. 2022 všem členům výboru MO a vedoucímu DK.

e) doporučeně, převzato 11. 05. 2022, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, oznámení
o zahájení kontroly s pověřením č. 347/06/2022, průběžné vyúčtování veřejné sbírky.
Zodpovídá: p. Bc. Martin Hlaváč.

f) poštou dne 11. 05. 2022, ČRS Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko,
pozvánka a delegační lístek na územní konferenci ČRS dne 29. 05. 2022.
Přeposláno 18. 05. 2022 naskenované výboru MO a předsedovi DK.

g) emailem dne 16. 05. 2022, ČRS Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko,
vyrozumění o přidělení dotace z MŠMT na rok 2022 na práci s mládeží ve výši 10 000,- Kč
+ 5 000 Kč na specifické aktivity.
h) emailem dne 16. 05. 2022, ČRS Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko,
materiály k územní konferenci – jednací řád, volební řád, kandidátní listina a plán práce VÚS
na rok 2022.
Přeposláno 16. 05. 2022 všem členům výboru MO a vedoucímu DK.
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i) doporučeně, převzato 26. 05. 2022, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, oznámení
o provedené kontrole. Kontrolou bylo zjištěno, že veřejná sbírka proběhla v kontrolovaném
období v souladu s osvědčením.
j) poštou dne 26. 05. 2022, Linde, upozornění na končící platnost smlouvy do 30. 06. 2022.
Vratná láhev byla vrácena dne 20. 05. 2022, vrátil p. Kopka Tomáš, smlouva se obnovovat
nebude.
k) poštou dne 26.05.2022, Finanční úřad pro MSK, složenka na daň z nemovitých věcí ve výši
3823,- Kč.
Zodpovídá: p. Bc. Martin Hlaváč. Termín úhrady do 31.05.2022.

l) poštou dne 26. 05. 2022, ČRS Praha, opravený nový registrační list MO.
m) osobně dne 26. 05. 2022, Obec Čeladná, podepsání žádosti o dotaci na činnost s dětmi.
Zodpovídá: p. Bc. Martin Hlaváč.

n) emailem dne 26. 05. 2022, ČRS Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko,
informace k novele vyhlášky o cestovních náhradách.
Přeposláno 26. 05. 2022 všem členům výboru MO a vedoucímu DK.

o) emailem dne 26. 05. 2022, ČRS Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko,
aktualizace kontaktů funkcionářů MO ČRS a souhlas se zpracováním osobních údajů.
Zodpovídá: p. Bc. Martin Hlaváč.

Odeslaná pošta:
a) emailem dne 29. 04. 2022, ČRS Územní svazu pro Severní Moravu a Slezsko, p. Bronislav
Bartoš, podána žádost o dotaci z MŠMT.
Zpracoval a odeslal: Bc. Martin Hlaváč.

b) elektronicky dne 02. 05. 2022, Státní veterinární správa, hlášení sezónního prodeje živých
ryb v RZ Pstruží.
Zpracoval a odeslal: Bc. Martin Hlaváč.

c) emailem dne 10. 05. 2022, Obec Čeladná, žádost o dotaci na činnost s dětmi.
Zpracoval a odeslal: Bc. Martin Hlaváč.

d) emailem dne 18. 05. 2022, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odeslání dokladů
k zahájené kontrole průběžného vyúčtování veřejné sbírky za rok 2020 a 2021.
Zpracoval a odeslal: Bc. Martin Hlaváč.

e) emailem dne 25. 05. 2022, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, posta@msk.cz,
Ministerstvo zemědělství ČR, oznameni.rybari@mze.cz, odesláno oznámení o konání
zkoušek na první rybářský lístek 15. 06. 2022 od 15.00 hodin v RZ Pstruží, Pstruží 214.
Zpracovala odeslal: Bc. Martin Hlaváč.

8. Připomínky členů výboru:
p. Jan Kaloč
- od 1. 6. 2022 se bude vést přesná evidence hospodaření s krmivem, léčivy, rybami a vším co
s tím souvisí, zodpovídá líhňař, kontroluje hospodář.
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p. Ing. Daniel Hromádka
- se zápisem požaduje zaslat tabulku brigád za leden až březen 2022.
p. Petr Šoch
- Nová Dědina – současný stav, výpověď z užívání areálu RZ Nová Dědina ke dni 01. 10. 2022.
p. Bc. Martin Hlaváč
- z důvodu chyby v novém registračním listu bylo požádáno o nový registrační list.
- požadavky na léčiva je nutné sdělit s předstihem a konkrétním požadavkem množství,...
- byly vyřízeny povolenky k vjezdu (povodí Odry, LČR, Biskupské lesy)
- podklady k fakturaci musí být řádně a čitelně vyplněny (dodací a násadové listy, záznamy
o odlovu,…). Účetní doklady budou předávány ke zpracování včas a řádně vyplněné
- ve středu 15. 06. 2022 od 15.00 hodin zkoušky na první rybářský lístek.
- byl zaslán seznam uchazečů o seminář a zkoušky na nové elektrorybáře. Náhradní termín
v sobotu 28.5.2022 v MO Příbor.
- školení řidičů proběhne v pondělí 13. 06. 2022 od 16.00 hodin v RZ Pstruží.
9. Výbor MO schvaluje: všechny body (návrhy) v bodech 1. až 7. tohoto zápisu
(pro 6, proti 1, zdržel se 0)
Schůze výboru byla ukončena v 19:00 hodin.
Dle plánu práce MO se příští zasedání výboru má uskutečnit ve čtvrtek 23. 06. 2022 v 17.00
hodin v Pstruží.
Ve Pstruží, dne 26. 05. 2022.

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

Ověřil: Petr Šoch, v. r.
předseda MO
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