Z Á P I S č. 9 / 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. července 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 (6), 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 v rámci ÚS.
- při sníženém průtoku vody a v období veder došlo k úhynu menšího množství ryb.
- je prováděna běžná údržba areálu a příprava na podzimní přebírky ryb.
- byly instalovány další aerátory na velký rybník a trojúhelník.
3. Zpráva o výsadbě ryb: přednesl rybářský hospodář
- dne 16. 07. 2022 proběhlo vysazení 50 kg Pd2 do revíru Čeladenka.
- další vysazování proběhne koncem července a v srpnu.
4. Informace z činnosti DK:
- viz příloha zápisu MO.
5. Projednání došlé korespondence:
a) emailem dne 24. 06. 2022, ČRS Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko,
příloha k zápisu z konference.
Přeposláno 24. 06. 2022 všem členům výboru MO a vedoucímu DK.

b) emailem dne 01. 07. 2022, ČRS Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, zápis
č. 6/2022 ze dne 16. 06. 2022.
Přeposláno 02. 07. 2022 všem členům výboru MO a vedoucímu DK.

c) emailem dne 11. 07. 2022, ČRS Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko,
vyjádření ČRS ÚS Ostrava k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci „Sepetný
Ostravice“.
d) emailem dne 11. 07. 2022, ČRS Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko,
dodatek k CS soupisům revírů pro rok 2023. Korekturu do 31.7. 2022!
Přeposláno 15. 07. 2022 všem členům výboru MO a vedoucímu DK.
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e) emailem dne 11. 07. 2022, Bobková Ivana a Bobek Jaroslav, informace o údržbě RZ Nová
Dědina za červen 2022.
Přeposláno 15. 07. 2022 všem členům výboru MO a vedoucímu DK.

Odeslaná pošta:
a) emailem dne 23.06.2022, ČRS Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, žádost
o ustanovení rybářského hospodáře pro naši MO. Žádost dne 24. 06. 2022 odeslána z ÚS na
MSK.
Zpracoval a odeslal: Bc. Martin Hlaváč.

8. Připomínky členů výboru:
p. Bc. Martin Hlaváč
- proveden nový polep auta, včetně upozornění na tlakové láhve.
- proběhl příměstský pstruhový rybářský tábor. Většina dětí byli úplní začátečníci. Vedoucí
Martin Hlaváč a Lucie Hlaváčová.
- na účet byla připsána dotace na 1 volnou povolenku pro MO, za předminulý rok.
- za účelem lepší informovanosti zákazníků, budou zhotoveny informační bannery a cedule
s informací o prodeji ryb. Na zábradlí banner o ceně kolem 400 Kč.
- Den obce Ostravice proběhl 9.7.2022 na hřišti v Ostravici – zúčastnil se p. Martin Hlaváč.
Součástí byly také aktivity pro děti, kterých se naše stanoviště také zúčastnilo.
- v průběhu srpna bude nutné objednat uhlí na celou zimu. Nutná úprava zábran na uhlí
v kotelně.
p. Ing. Hromádka Daniel
- pokladní doklady se musí vyplňovat čitelně, se všemi povinnými údaji a včas předávat
k zaúčtování.
p. Petr Šoch
- RZ Nová Dědina – uvolnění areálu k 1.10.2022, p. Bobek s tím nesouhlasí, bude odeslána
písemná výpověď.
- informace o dění v MO budou zpracovány formou článku, nebo zpravodaje a zveřejněny
na internetu.
9. Výbor MO schvaluje: všechny body (návrhy) v bodech 1. až 7. tohoto zápisu
(pro 6, proti 0, zdržel se 0)
Schůze výboru byla ukončena v 19:10 hodin.
Dle plánu práce MO se příští zasedání výboru má uskutečnit ve čtvrtek 22. 09. 2022
v 17.00 hodin v Pstruží.
Ve Pstruží, dne 28. 07. 2022.
Zapsal: Bc. Martin Hlaváč, v. r.
jednatel MO

Ověřil: Petr Šoch, v. r.
předseda MO
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DOZORČÍ KOMISE MO FRÝDLANT n. OSTRAVICÍ
Zpráva z činnosti DK
V tomto roce pracujeme ve složení, Antonín Stýskala a Petr Žáček jako členové a Tomáš Kopka
jako předseda dozorčí komise. Snažíme se pokračovat v činnosti předchozí DK a průběžně
plníme plán práce v rámci možností členů DK.
S panem Stýskalou jsme prošli pokladní doklady za rok 2021. Neshledali jsme žádné
pochybení, či nějakou nesrovnalost v dokladech.
Co se týče dodržování zásad nakládání s písemnostmi MO nebyla shledána žádná pochybení.
Písemnosti MO jsou uloženy a zabezpečeny na RZ Pstruží. Jsou v plné kompetenci jednatele.
Kontrola knihy jízd a užívání služebního vozidla proběhla taky bez problémů. Služební vozidlo
je využíváno k účelu, ke kterému bylo zakoupeno, a to zejména k záchranným odlovům,
vysazování ryb do revírů, kontrole revírů a dalším činnostem, které jsou v souladu s konceptem
využívání služebního vozidla. Služební vozidlo mohou využívat pouze pověření členové, kteří
jsou řádně vyškoleni a mají referenční zkoušky. Seznam těchto osob je uložen
u jednatele.
Dále v rámci možností členů DK se účastníme brigád v areálu RZ Pstruží a také se snažíme být
přítomni a pomáhat při vysazování ryb. Bližší info o množství a velikosti vysazených ryb,
poskytne v případě zájmu hospodář Jan Kaloč.
V současné době chystáme podklady k inventuře na RZ Nová Dědina, kde bychom měli
od 3-4 Q tohoto roku opět rozvíjet rybochovnou činnost v rámci naší MO. Současně by se měla
udělat inventura v RZ Pstruží.
Co se týče RZ Nová Dědina, nový výbor není spokojen se stavem zařízení a chystá se znovu
obnovit rybochovnou činnost tohoto zařízení. Zařízení v současné době chátrá a není
provozováno v souladu s účelem, za kterým bylo vytvořeno. Je využíváno soukromou osobou
k vlastním rekreačním účelům, což vzhledem k povaze zařízení není vhodné. Výbor se snaží
dohodnout se současným uživatelem o možnosti ukončení jeho činnosti v areálu RZ Nová
Dědina. Nájemník s tímto rozhodnutím nesouhlasí a snaží se všemi možnými způsoby oddálit
a znemožnit opuštění zařízení. Bude třeba zjistit, jak je tento vztah smluvně ošetřen. A bude
potřeba tuto situaci řešit.
Ve Frýdlantě nad Ostravicí 28.7.2022
Tomáš Kopka předseda DK
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