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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-70/22                                                          
 
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 . 3/2022 
 
Ze zasedání výboru územního svazu ČRS, konaného dne 17.3.2022 v sídle ÚS 
Přítomni: dle prezenční listiny, JUDr. J. Sobota za ÚDK.  
Omluveni: Bc. Němec, Bc. Hloušek 
V úvodu si vzal slovo předseda ÚS Ing. Kocián, přivítal přítomné.  
Následně přednesl návrh programu dnešního zasedání a vyzval zúčastněné k doplnění programu. 
Plánovaný program:   
 
1. Projednání a schválení účetní závěrky ÚS za rok 2021       
2. Projednání a schválení rozpočtu ÚS na rok 2022 – odloženo na další jednání VÚS 
3. Informace z jednání Rady ČRS                             
4. Sumarizace úlovků dle územních povolenek za rok 2021       
5. Informace z jednání hospodářského odboru při VÚS a příprava BPVRP na rok 2022 – odloženo na 
další jednání VÚS   
6. Závěry z aktivu předsedů – aktiv předsedů se nekonal 
7. Informace o průběhu hospodářských kontrol MO ČRS za rok 2021 
8. Připomínky a podněty MO ČRS, předložené u kontrol 
9. Příprava územní konference 
10. Pošta, různé, diskuze      
 
O návrhu programu zasedání nechal předseda hlasovat:  
Poměrem hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, byl přijat návrh programu zasedání.  
Do usnesení – schválen návrh programu zasedání. 
  

Plnění usnesení z předchozích zasedání  
  

1. Plněno průběžně, nájmy revírů v majetku Asental a Diamo budou navýšeny o 3,8% 
2. Splněno 
3. V řešení 
4. Splněno 
5. V řešení 
6. V řešení 
8 Průběžně plněno 
9 Nesplněno 
10. V řešení 
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Úvodem seznámil jednatel přítomné s výsledkem hlasování „per-rollam“. JUDr. Bodnár byl schválen 
poměrem hlasů 11:0:0 členem kárného senátu. 
Dále přeložil návrh, aby zástupcem příkazce byl JUDr. Sobota. 
 
O návrhu nechal předseda hlasovat:  
Poměrem hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, byl návrh přijat.  
Do usnesení – schválen JUDr. Sobota zástupcem příkazce ÚS 
 
 

1. Projednání a schválení účetní závěrky ÚS za rok 2021  
 

Ekonom Ing. Drobek předložil roční závěrku ÚS a základní principy na rozdělení vytvořeného zisku. 
Za rok 2021 vytvořil ÚS zisk ve výši 8.245.702 Kč (bez známky FRR a bez přídělu z členských známek do 
FRR dle Statutu hospodaření). Dále navrhl, aby VÚS navrhl územní konferenci z vytvořeného zisku 
převézt 5 mil. Kč do FRR a zbytek ponechat v nerozděleném zisku. 
 
O návrzích nechal předseda hlasovat:  
Poměrem hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, byly přijaty oba návrhy.  
Do usnesení – schválena roční závěrka ÚS. 
Do usnesení – schváleno doporučit územní konferenci předložený návrh na rozdělení zisku 2021. 
 
 

2. Projednání a schválení rozpočtu ÚS na rok 2022 
 

Bylo rozhodnuto, že z důvodu aktuální turbulence cen (PHM, plyn, elektřina, krmivo, ceny rybích násad 
apod.) bude další vývoj podrobně sledován a zapracován do nové verze rozpočtu 2022, která bude 
projednána a schvalována na příštím jednání VÚS. 
 
O návrhu nechal předseda hlasovat:  
Poměrem hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, byl návrh přijat.  

 
 

3. Informace z jednání Rady ČRS 
 

Podrobně byla diskutována aktuální situace v oblasti RIS. VÚS po dlouhé diskusi následně podpořil 
výsledný stav, tzn. podpis dodavatelské smlouvy s vybranou firmou. Nicméně nesouhlasí s navrženými 
pravidly pro financování (podle počtu členů v ÚS). 
 
O návrhu nechal předseda hlasovat:  
Poměrem hlasů 7 pro, 1 proti, 1 se zdržel, byl návrh přijat.  
Do usnesení – schválena další podpora budování RIS. 
 
 

4. Sumarizace úlovků dle územních povolenek za rok 2021   
 
Jednatel přeložil výsledky sumarizace úlovků za územní povolenky (bez 4 MO, které používají pro 
sumarizaci jiný IS – Ostrava, Nový Jičín, Javorník, Stará Ves nad Ondřejnicí). Dílčí výsledky ve výši 330tun 
ulovených ryb dávají předpoklad, že po započtení úlovků od zbývajících 4 MO + úlovků za CS a CS+MRS 
povolenky se bude blížit 400 tunám.  
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5. Informace z jednání hospodářského odboru při VÚS 
       

Vzhledem k nepřítomnosti hospodáře byla problematika přeložena na příští jednání VÚS. 
V rámci tohoto bodu projednal VÚS zastaralou tabuli na revíru 471056, podrevír 55 (MO Olomouc), na 
které se vyskytuje formulace „revír s omezenou docházkou“. 
VÚS ukládá MO Olomouc ihned tyto tabule z uvedeného revíru odstranit, protože jsou v rozporu 
s našimi platnými BPVRP. 
 

6. Závěry z aktivu předsedů 
 

Aktiv předsedů se letos nekonal, částečně byl nahrazen projednáním při hospodářských kontrolách, 
v případě přítomnosti předsedy dané MO.  

 
7. Informace o průběhu hospodářských kontrol MO ČRS za rok 2021 

 
Hospodářské kontroly proběhly na sekretariátu ÚS ČRS v Ostravě. Jednatel informoval o průběhu, 
snahou bylo při této akci projednat problematiky, které bývají předmětem aktivu předsedů. MO ČRS 
byly informovány o situaci ÚS, cen násad jak do RZ, tak do revírů.  Rybářský technik předal všem MO 
vzájemně odsouhlasený ZP pro rok 2022. Všichni jsou obeznámeni s finančním limitem na násady do 
revírů.  

 
8. Připomínky a podněty MO ČRS, předložené u kontrol 

 
Tyto budou řešeny v pořadí důležitosti ze strany zaměstnanců sekretariátu. Jedná se především o 
platnost nájemních smluv na revíry, žádosti o krátkodobé výjimky z denní doby lovu a další. 

 
9. Příprava územní konference 

 
Jednatel informoval přítomné, že územní konference se letos uskuteční v neděli 29. května 2022 od 
9.00 v hotelu BELARIA v Hradci nad Moravicí. Je zajištěný sál s vybavením pro pořádání konferencí 
(ozvučení, videoprojekce apod.), průběžné občerstvení i oběd. Předpokládaná účast - do 80-ti lidí. 

 
 

10. Pošta, diskuze, různé 
 
 

Pošta 
 
- Návrhy na svazová vyznamenání: MO ČRS Vrbno, Ostrava.  
 

O návrzích nechal předseda hlasovat:  
Poměrem hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel, návrhy byly přijaty. 
Do usnesení – návrhy schváleny. 
 

- Žádost MO Příbor o dotaci na opravu RCHZ Borovec. Žádost nesplňuje podmínky FRR – s žadatelem 
situaci projedná osobně jednatel. 
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Různé  
 
Jednatel  
-   informoval o nástupkyni p. Grygarčíkové od 1.5.2022 a zároveň o dohodě s p. Grygarčíkovou, která 
bude k dispozici pro její zapracování a předání informací i v květnu 2022. 
 
-   navrhl doplnění ceníku služeb v Roudně o poplatek za kotvení vlastní lodě – 50 Kč/den/loď a poplatek 
za nabíjení vlastní baterie k lodi na svém pokoji – 50 Kč/baterii/den 

 
-   navrhl připravit podklady na dubnové zasedání VÚS s modelací pohybu cen územních povolenek a 
jejich vlivů na ceny CS a CR povolenek. 
 
-   informoval o tom, že do každé nájemní/pachtovní smlouvy je třeba dát klauzuli, že změny smlouvy, 
které mají dopad na BPVRP, musí být schválené nejpozději do 30. června běžného roku, aby mohly platit 
od následujícího roku. Toto se týká i MO, které uzavírají na revíry ve společném hospodaření smlouvy 
samostatně.  
 

O návrzích nechal předseda hlasovat:  
Poměrem hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel, návrhy byly přijaty. 
Do usnesení – návrhy schváleny. 

 
 
Širuček 
- Na RZ Pašůvka bude 25.3.2022 další kontrolní den. Zhotovitel provádí realizaci výpustního zařízení 

z betonu a dokončování zpevnění břehů. Smluvní termín dokončení (duben 2022) bude dodržen. 
 
Kocinec 
- Informoval o plánovaném úklidu Slezské Harty v termínu 30.4.2022. 

 
Odložilík 

- Předložil záměr na odkoupení dalších pozemků kolem revíru Lýsky 1A. Situace bude prověřena 
členy VÚS „na místě“ a pak dojde k rozhodnutí. 

 
Machala 

-  Informoval o termínu setkání vedoucích RS – 30.3.2022 v MO Litovel a 31.3.2022 v MO Ostrava 
(vždy od 16:00 hodin) – všechny MO obdržely samostatnou pozvánku 

-  Informoval o termíny zkoušek nových zájemců o členství v RS – 5.4.2022 v Ostravě 
-  Vzhledem k růstu cen PHM a další inflaci navrhl navýšení odměn profi RS na 250 Kč/hod. 

s platností od 1.3.2022. 
 

O návrhu nechal předseda hlasovat:  
Poměrem hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, byl návrh přijat.  
Do usnesení – schváleno zvýšení hodinové sazby pro profi RS od 1.3.2022 na 250 Kč/hod. 
 
Drobek 
- Informoval o tom, že v souvislosti se zřízením příkazce a kárného senátu se nově do účetní osnovy 

zavádí středisko 416 
 
 

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

 
- Program zasedání VÚS dne 17.3.2022 
- Návrhy MO na udělení odznaků ČRS 
- Roční závěrku ÚS za rok 2021 
- Zvýšení hodinové sazby na 250 Kč/hod od 1.3.2022 pro profi RS 
- JUDr. Sobotu zástupcem příkazce ÚS 
- Na základě hlasování „per-rollam“ JUDr. Bodnára členem kárného senátu ÚS 
 

 
II. Ukládá:   
 
11. Jednateli – připravit podklady k redistribuci CS a CR povolenek 
12. Jednateli – doplnit na www stránkách ceník služeb v Roudně 
13. Ekonomovi – doplnit do účetní osnovy středisko 416 – kárný senát+příkazce 
14. MO Olomouc – odstranit neaktuální tabule z revíru 471056 (podrevír 55) 
 

 
Termín příštího zasedání VÚS ČRS  21.4.2022  
 
 
Zapsal: Ing. K.Drobek, Ing. Rostislav Trybuček 
Ověřil : Ing. Kocián, Mgr. Bednář 
 


