ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s.,
Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko
709 00 OSTRAVA – Mariánské Hory, Jahnova 14
Tel.: 596 620 583, fax: 596 620 078, email : sekretariat@rybsvaz-ms.cz,
č. účtu u Raiffeisenbank, a.s. : 1005050466/5500, IČO : 434167
č.j. : PO-248/21
Všem MO ČRS
členům územního výboru ČRS
členům DK při VÚS ČRS Ostrava
předsedům odborů a komisí VÚS ČRS
RADA ČRS Praha

Z Á P I S

č.8/2021

Ze zasedání výboru územního svazu ČRS, konaného dne 10.9.2021 v RIaŠS Roudno
Přítomni: dle prezenční listiny – omluven MVDr. Odložilík, Bc. Kocinec, Čilipka za ÚDK
V úvodu si vzal slovo předseda ÚS Ing. Kocián, přivítal přítomné.
Následně přednesl návrh dnešního zasedání a vyzval zúčastněné k doplnění programu.
Plánovaný program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plnění usnesení z předchozích zasedání
Výběrové řízení Pašůvka
Hodnocení činnosti sekretariátu ÚS ČRS Ostrava za 1. pol. r. 2021
Informace o stavu plnění plánu práce v r. 2021
Zpráva o stavu a provozu automobilů ÚS ČRS za I.pol. r. 2021
Informace o prodeji čl. známek a povolenek k 15.6.2021 a odvodech finančních prostředků
z MO ČR
7. Doplnění sekretariátu ÚS o jednoho pracovníka
8. Informace z jednání republikové Rady ČRS
9. Stav čerpání rozpočtu ÚS ČRS za I. – VIII. r. 2021
10. Informace z jednání hospodářského odboru při ÚS ČRS
11. Pošta, diskuze
O návrhu programu zasedání nechal místopředseda hlasovat:
Poměrem hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, byl přijat návrh programu zasedání.
Do usnesení – schválen návrh programu zasedání.
1. Plnění usnesení z předchozích zasedání
Bod 78 – trvalý (projednávaná korespondence)
Bod 161 – (nájemní smlouvy – revize) – trvalý úkol
Body 164 – Ing. Halaš – osloven, souhlasné stanovisko – autorizovaný stavební dozor RZ Pašůvka
Bod 165 – výjezdní schůzky se zástupci MO zorganizovány, některé již proběhly,
Bod 166 – JUDr. Navrátil reviduje smlouvu s MO Jablunkov
Bod 167 – spol. MARF nastaví požadavky ÚS prostřednictví služby Gmail
Bod 168 - odložen
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2. Výběrové řízení Pašůvka.
Výběrové řízení bylo vyhlášeno. Uzávěrka přihlášek je dne 15.9.2021. Tohoto dne otevře jednatel
doručené obálky s nabídkami. Nabídky naskenuje a rozešle členům výběrové komise k prostudování.
Jednání výběrové komise proběhne dne 20.9.2021 v sídle ÚS.

3. 4. a 5. Hodnocení činnosti sekretariátu ÚS ČRS Ostrava za 1. pol. r. 2021, Informace o stavu
plnění plánu práce v r. 2021, Zpráva o stavu a provozu automobilů ÚS ČRS za I. pol. r. 2021.
Přesunuto na příští zasedání 14.10.2021
6. Informace o prodeji čl. známek a povolenek k 15.6.2021 a odvodech finančních prostředků
z MO ČR
Ekonom všem členům v předstihu zaslal výsledek šetření podeje povolenek k 15.6.2021. Na místě
konstatoval, že prodej P povolenek je vyšší než bylo plánováno a prodej MP je nižší (mínus 2 mil.) než
bylo plánováno. Vyslovil předpoklad, že do konce roku bude předpokládaný příjem z prodeje povolenek
naplněn. V této souvislosti bude letos tolerováno a proplaceno překročení zarybňovacích plánu u kapra
o max 5% a překročení zarybňovacího plánu v dravých rybách.
O návrhu nechal předseda hlasovat:
Poměrem hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, návrh byl přijat.
Do usnesení – návrh schválen .

7. Doplnění sekretariátu o jednoho pracovníka
Na minulém zasedání ÚS navrhl předseda Ing. Kocián, aby si členové VÚS na příští zasedání připravili
každý svůj návrh na doplnění sekretariátu. Jednotlivé návrhy členů VÚS byly prodiskutovány, jejich
hlavním motivem bylo to, že by měl jednatel ÚS definovat obsah práce nového pracovníka sekretariátu
ÚS. Jednateli byl zadán úkol, aby do 29.9.2021 rozeslal členům ÚS náplň práce nově zřizované pracovní
pozice pracovníka sekretariátu ÚS. Tento materiál bude projednán na jednání ÚS dne 14.10.2021.
O návrhu nechal předseda hlasovat:
Poměrem hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, návrh byl přijat.
Do usnesení – návrh schválen .

8. Informace z republikové Rady
Jednání republikové rady proběhlo dne 9.9.2021 v Lysé nad Labem. Předseda ÚS informoval, že práce
na RIS ČRS pokračují, možnost konání Sněmu je ovlivněna opatřeními proti pandemii, jeví se spíše, že
se neuskuteční.
9. Stav čerpání rozpočtu ÚS ČRS za I. – VIII. r. 2021
Přesunuto na příští zasedání 14.10.2021.
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10. informace z hospodářského odboru
Přesunuto na příští zasedání 14.10.2021, jednání HO naplánováno na 20.9.2021

11. Různé, pošta, diskuze
Machala
- Prezentoval výstupy z Jílka – vyhodnocení sumářů ulovených vyjmenovaných druhů ryb na MP
vodách. Pouze 501 povolenek z 27 tisíc prodaných povolenek v roce 2019 mělo zapsáno 31 – 40
vyjmenovaných druhů ryb. Z tohoto pohledu asi nemá cenu řešit další omezování počtu úlovků
na povolenku
- Navrhl, aby 14 dní po ukončení Mistrovství světa Masters v muškaření, byl na revíru Morava
19B (Nová Ves) povolen lov pouze přívlačí na umělé nástrahy a lov muškařením na umělou
mušku. Vzhledem ke charakteru břehů doporučuje na tuto dobu lov z belly boatu.
O návrhu nechal předseda hlasovat:
Poměrem hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, návrh byl přijat.
Do usnesení – návrh schválen .
Trybuček
- Informoval o uzavření smíru se fa. Zaminkar, bude zaplaceno 242.000 kč s DPH.
- Na ÚS byla doručena žádost MO Frýdek – Místek II o finanční dotaci na pořádání závodů, Žádost
byla zaslána v textu mailem, bez propozic a dalších náležitostí. Pokud MO žádost doplní o
požadované náležitosti, VÚS se k projednání vrátí na dalším jednání.
O žádosti nechal předseda hlasovat:
Poměrem hlasů 0 pro, 9 proti, 0 se zdrželo, žádost nebyla schválena.
Do usnesení – žádost nebyla schválena .
Drobek
- Navrhl, aby finanční prostředky za místenkové povolenky byly letos použity na zarybnění
příslušného „místenkového“ revíru nad zarybňovací plán.
O návrhu nechal předseda hlasovat:
Poměrem hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, návrh byl přijat.
Do usnesení – návrh schválen .
-

Navrhl, aby 30 Kč z každé prodané ÚS povolenky zůstalo na MO, která povolenku prodala.
V případě prodeje CS, CR povolenek a povolenek MRS navrhl, aby byl zaveden za práce spojené
s prodejem, evidenci a sumarizací těchto povolenek k jejich ceně manipulační poplatek ve výši
50 Kč, přičemž 30 Kč zůstane MO, která povolenku prodala.
Rovněž soupisy revírů CS a CR jsou fakturovány samostatně z Rady ČRS. Nejsou tedy součástí
ceny těchto druhů povolenek. V této souvislosti je nutné vyvolat jednání s Celorepublikovou
radou a MRS (možnost vrácení neprodaných soupisů a neprodaných kupónů povolenek).

O návrhu nechal předseda hlasovat:
Poměrem hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, návrh byl přijat.
Do usnesení – návrh schválen .
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-

Navrhl, aby byla zavedena povinnost dokladovat funkčnost a činnost rybářských kroužků MO
vedením třídní knihy, přičemž každý kroužek bude mít minimálně 10 schůzek za rok. Bez splnění
této povinnosti nebude MO poskytnuta dotace na povolenku pro vedoucího tohoto rybářského
kroužku. Po diskuzi byla tato povinnost navržena s platností od roku 2022.
O návrhu nechal předseda hlasovat:
Poměrem hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, návrh byl přijat.
Do usnesení – návrh schválen .

-

-

Dotázal se, jak naložit s finančními prostředky, které leží na účtech ÚS. Po diskuzi bylo
rozhodnuto, že ekonom připraví možnosti úročení finančních prostředků, aby alespoň byla
pokryta inflace a nedocházelo k devalvaci uložených finančních prostředků ÚS.
Upozornil na povinnost danou zákonem o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
a o evidenci svěřenských fondů č. 304/2013 Sb. (dále jen "ZVR"), zveřejňovat účetní závěrku.
Toto je uvedeno v § 72 odst. 1 - povinnost zapsané osoby předložit bez zbytečného odkladu od
vzniku rozhodné skutečnosti rejstříkovému soudu listiny zakládané do sbírky listin. Součástí
sbírky listin jsou účetní závěrky dle ust. § 66 písm. c) ZVR. Za nedodržení této povinnosti hrozí
uložení pokuty do výše 100.000 Kč (toto se týká i MO ČRS).

Němec
- Upozornil na to, že doposud nebyly MO rozeslány pojistné podmínky sjednaného pojištění
statutárních zástupců.
Předseda uvedl, že jednatel bude urgovat u Mgr. Zdvořáčka (právníka Rady) rozeslání na ÚS a
poté zajistí jejich distribuci na MO.
Kocián
- Uvedl, že rezervační systém, který ÚS používá na Slezské Hartě, bude od roku 2022 používán i
ke koupi místenek na některé místenkové revíry v rámci našeho ÚS.

u s n e s e n í :
I.
-

-

Schvaluje
v roce 2021 tolerování a proplacení překročení zarybňovacích plánu u kapra o max 5% a překročení
zarybňovacího plánu v dravých rybách.
14 dní po ukončení Masters v muškaření, na revíru Morava 19B (Nová Ves) povolení lovu z belly
boatu.
použití finančních prostředků za místenkové povolenky podle revírů na zarybnění daného revíru
nad zarybňovací plán.
Ponechání 30 Kč z každé prodané ÚS povolenky na MO, která povolenku prodala. V případě prodeje
CS, CR povolenek a povolenek zavedení manipulačního poplatku za prodej ve výši 50 Kč, přičemž
30 Kč zůstane MO, která povolenku prodala.
Od roku 2022 povinnost dokladovat funkčnost rybářských kroužků MO vedením třídní knihy,
přičemž každý kroužek bude mít minimálně 10 schůzek za rok. Bez splnění této povinnosti nebude
MO poskytnuta dotace na povolenku pro vedoucího rybářského kroužku.

II.
Neschvaluje
- žádost MO Frýdek – Místek II o udělení dotace.
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III.

Ukládá:

169. Jednateli – urgovat u Mgr. Zdvořáčka zaslání pojistných podmínek pojištění statutárních orgánů.
170. jednateli – do 29.9.2021 vypracovat rozeslat všem členům ÚS obsah práce nového pracovníka
sekretariátu ÚS.
171. Předsedovi a jednateli vyvolat diskuzi o možnosti vratek neprodaných kupónů CS a CR a vratek
neprodaných soupisů revírů na úrovni Rady ČRS.

Termín příštího zasedání VÚS ČRS 14.10.2021
Zapsal: Bc. Pavel Němec, Ing. Rostislav Trybuček
Ověřil : Ing. Kocián, Mgr. Bednář
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