
 

1 

 
 

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-290/21                                                           
 
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 . 10/2021 
 

 
Ze zasedání výboru územního svazu ČRS, konaného dne 11.11.2021 v sídle ÚS 
Přítomni: dle prezenční listiny, p. Čilipka za ÚDK, omluven Bc. Kocinec. 
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. Průběžná informace o podzimním vysazování násad do revírů ÚS ČRS 
2. Konečná příprava hospodářských kontrol MO ČRS za rok 2021 
3. Informace z jednání Rady ČRS 
4. Pošta, diskuze  

 
O návrhu programu zasedání nechal místopředseda hlasovat:  
Poměrem hlasů 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, byl přijat návrh programu zasedání.  
Do usnesení – schválen návrh programu zasedání. 
  

Plnění usnesení z předchozích zasedání 
  

172. prodlouženo 
173. splněno 
174. splněno 
175. splněno 
176. splněno částečně 
177. prodlouženo 
178. průběžně plněno s cílem zaměřit se na dekrety stěžejních revírů ÚS 
180. splněno 
181. splněno 
182. splněno  
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1. Průběžná informace o podzimním vysazování násad do revírů ÚS ČRS 
 

 
Jednatel zprostředkoval informaci p. Vávry k podzimnímu vysazování. Pstruhové vody jsem zarybněny 
přes 100%. Zarybnění mimopstruhových revírů je z větší části splněno. Do revírů chybí mimo jiné 
vysadit 18q amura, 1q štiky, 4q candáta, 100q kapra. 
 
 

2. Konečná příprava hospodářských kontrol MO ČRS za rok 2021 
 

Sekretariát rozešle na MO rozpis termínů vyúčtování finančních závazků na podzim letošního roku. 
Samotné hospodářské kontroly budou svolány po zaúčtování násad do systému Ryby Profesional 
rybářským technikem ÚS. Předpoklad svolání – po 15.1.2022.  
 

 
3. Informace z republikové Rady 

Mgr. Bednář informoval: 
- Republikový sněm plánovaný na 20.11.2021 proběhne, hlavním bodem bude projednání a 

schválení Stanov ČRS. 
- Rada jmenovala výběrovou komisi pro posouzení a hodnocení podaných nabídek na dodavatele 

RIS . Za náš ÚS je členem komise P. Machala. 
- Byly navýšeny ceny pronájmů za ubytování ve Štedroníně. 

 
Různé  
 
Jednatel  

- informoval, že byl proveden návrh na vklad nádrže v Návsí. V souvislostí s opravou této nádrže 
je přislíbená dotace Krajského úřadu MS kraje ve výši 500.000,-Kč 

- nabídka odkupu nádrží a přilehlých pozemků od občanů Polské republiky. Po diskuzi a zjištění 
kartografických informací z katastru nemovitostí bylo navrženo aby p. Trybuček, Drobek a 
Odložilík zajeli na místo, zjistili aktuální stav nádrží a přilehlých pozemků. Bude projednáno na 
příštím jednání VÚS. 

- RZ Pašůvka. Ze zákona je nutný dohled na úseku BOZP. Byla oslovena autorizovaná osoba, která 
bude zastupovat ÚS na tomto úseku při rekonstrukci RZ Pašůvka. 

- Transparentní účet Bečva bude ukončen k 31.12.2021. 
 
Diskuze 

 
Kocián 

- Požádal o data z probíhajících kontrol výlovů. Hloušek uvedl, že kompletní data předá na příštím 
jednání VÚS, tedy po ukončení podzimních výlovů. 

- Dotázal se na navýšení cen v ubytování na Roudně. Drobek navrhuje, aby to bylo řešeno 
komplexně s navýšením ceny za půjčení loděk atd. Bude to připraveno k projednání k projednání 
na VÚS v prosinci 2021. 

- Na základě zkušeností s paní MVDr. Mačákovou Mišákovou z KÚ Zlín se dotázal na situaci v MO, 
jestli jsou v MO hospodář a zástupce hospodáře jmenování v souladu se zákonem. 

- Odměny dobrovolné RS – částka vytvořená v rozpočtu, přerozdělení provede vedoucí RS, pan 
Petr Machala.  
 

Trybuček 
- Návrh na vyznamenání MO ČRS Bystřice nad Olší 
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O návrhu nechal předseda hlasovat:  
Poměrem hlasů 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, návrh byl přijat. 

- Do usnesení – návrh schválen . 
- Návrh na vyznamenání MO ČRS Orlová nebyl předložen pro nesplnění kritérií 

 
Širuček 

- RZ Pašůvka před realizací rekonstrukce je nutno odstranit náletové dřeviny. Dle kalkulace by to 
v případě zadání firmě stálo 190.000,-kč. Bude řešeno v rámci svazové činnosti, PRS. 

- Upozornil, že v lednu 2021 nabyla platnost novela vyhlášky k provádění 
technickobezpečnostního dohledu (TBP) nádrží IV. kategorie. V této věci společně s P. Němcem 
jednali s SPÚ, který začal v rámci nájemních smluv požadovat provedení případně doložení 10 
letých TDB. Předseda je požádal o zpracování informace, která bude zaslána na MO. 

 
Bednář 

- Informoval, o povinnosti zřízení datových schránek MO od data 1.1.2023 
- Ing. Jurajda informoval, že letošní zpráva z výzkumu P vody bude zpracována a předána 

v dohodnutém termínu. 
  
Odložilík 

- Navrhl, aby se vozidlo  Ford Ranger neprodávalo a zůstalo k využití pro všechny složky ÚS a MO. 
Požádal o zapůjčení do doby, než bude MO Tovačov dodáno nové objednané vozidlo. Drobek 
uvedl, že tento požadavek je v přímém rozporu s odsouhlaseným záměrem vozidlo prodat. 
Kocián požádal o vyčíslení dvou letých nákladů na opravu jmenovaného vozidla. Poté bude věc 
znovu projednána. 

- Uvedl, že započal výzkum na zjištění cizorodých látek v tělech ryb v loni vytráveném úseku 
Bečvy. Vyhodnocení provede SVÚ Jihlava, VŠZ Brno. 

- Po zjištění stavu revíru v Českém Těšíně společně s jednatelem připraví anketu v prostředí 
Gmail. 

 
Machala 

Informoval o dotazu p. Jílka, jestli ÚS i nadále bude využívat jeho program. Machala navrhuje, 
aby bylo ve vyžívání programu nadále pokračováno. 
 
O návrhu nechal předseda hlasovat:  
Poměrem hlasů 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, návrh byl přijat. 
Do usnesení – návrh schválen . 
 
 

Hloušek 
- Uvedl, že předloží zprávu o kontrole výlovů na příštím jednání VÚS 
- Informoval o přednášce na líhni v Domašově nad Bystřicí Doc. Řehulky – nemoci a paraziti ryb 
- Navrhl, aby se ÚS dotázal ČIŽP na správný postup při ekologických haváriích – jak správně 

odebírat vzorky vody pro pozdější dokazování. 
 
Čilipka 

- Informoval o proběhlých kontrolách činnosti ÚS – vše bez závad 
  
 

u s  n  e  s  e  n  í  :  
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I. Schvaluje  
 

-      Pokračování využívání programu p. Jílka – Ryby 
- Návrhy na vyznamenání, která splnily kritéria  
 

II. Ukládá:  
 

183. jednateli, MVDr. Odložilíkovi, a Ing. Drobkovi zjistit stav nádrží v Českém Těšíně – termín do 
15.12.2021 
184. jednateli a Ing. Drobkovi připravit nový ceník ubytování a půjčovny loděk v Roudně - termín do 
15.12.2021 
185. Širuček a Němec – připravit informaci o povinnostech souvisejících s TDB - termín do 15.12.2021 
186. hospodáři – zpracovat zprávu z kontrol výlovů - termín do 15.12.2021 
187. jednateli prověřit, zdali je jmenování hospodářů MO a zástupců hospodářů MO v souladu se 
zákonem 
188. jednateli vyčíslit náklady na opravu vozidla Ford ranger za poslední 2 roky - termín do 15.12.2021 
 
 
 
 
Termín příštího zasedání VÚS ČRS  16.12.2021  
 
Zapsal: Bc. Pavel Němec, Ing. Rostislav Trybuček 
Ověřil : Ing. Kocián, Mgr. Bednář 
 


