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-76/22
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.4/2022

Ze zasedání výboru územního svazu ČRS, konaného dne 21.4.2022 v sídle ÚS
Přítomni: dle prezenční listiny, p. Čilipka za ÚDK.
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. Hodnocení členských schůzí MO ČRS
2. Informace z jednání Rady ČRS
3. Provoz RI a ŠS Roudno
4. Schválení rozpočtu ÚS na rok 2022
5. Informace z jednání HO
6. Příprava územní konference 2022, příprava zprávy o činnosti za r. 2021
7. Pošta, různé, diskuze
O návrhu programu zasedání nechal předseda hlasovat:
Poměrem hlasů 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, byl přijat návrh programu zasedání.
Do usnesení – schválen návrh programu zasedání.
Plnění usnesení z předchozího zasedání
1, 2, 4, 7, 11-14. Splněno
8. Průběžně plněno
3, 5, 6, 10. V řešení
9. Nesplněno

1. Hodnocení členských schůzí MO ČRS
Jednatel informoval členy VÚS o tom, že členské schůze v MO proběhly. Na některých byli přítomni
jako hosté členové VÚS, kteří informovali o chodu a plánech VÚS.
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2. Informace z Rady ČRS
Předseda a místopředseda informoval o dočasném odstoupení MRS od projektu RIS, s možností
odkoupení podlicence.
3. Provoz RI a ŠS Roudno
Jednatel informoval o doplnění ceníku na www o možnost kotvení „vlastní loďky rybářů“ za úplatu a
nabíjení baterií na pokojích za úplatu. Zaneseno do ceníku. Dokoupeny 3 ks baterií, úprava mola
s ohledem na navýšení hladiny (Vávra, Trybuček, Kaloč).
Paní Mlynarčíková - pracovní smlouva od 1.5.2022.
4. Schválení rozpočtu na rok 2022
Ekonom Ing. Drobek zaslal mailem návrh rozpočtu ÚS na rok 2022. Na jednání VÚS okomentoval
příjmové i výdajové strany rozpočtu. Předseda poté vyzval k diskuzi a následně dal o návrhu rozpočtu
hlasovat.
O návrhu programu zasedání nechal předseda hlasovat:
Poměrem hlasů 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, byl přijat návrh programu zasedání.
Do usnesení – schválen rozpočet ÚS na rok 2022 schválen.
5. Informace z jednání hospodářského odboru
Hospodář Bc. Hloušek okomentoval jednání HO. Uvedl, že HO doporučuje žádosti MO Rýmařov a MO
Opava na úpravu zarybňovacího plánu v interním systému k realizaci (rybářský technik).
O návrhu MO Rýmařov nechal předseda hlasovat:
Poměrem hlasů 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel, návrh byl přijat.
Do usnesení – návrh schválen
O návrhu MO Opava nechal předseda hlasovat:
Poměrem hlasů 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel, návrh byl přijat.
Do usnesení – návrh schválen
6. Příprava územní konference
Do 30.4.2022 měli MO možnost zaslat nominaci do výboru ÚS.
Jednotliví členové VÚS zašlou podklady k vypracování zprávy, která bude prezentována na konferenci.
K přípravě konference se sejde VÚS na mimořádném jednání dne 12.5.2022.

7. Pošta, diskuze, různé
Pošta
- Návrhy na členská vyznamenání MO Litovel, Ostrava

O návrzích nechal předseda hlasovat:
Poměrem hlasů 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel, návrh byl přijat.
Do usnesení – návrh schválen .
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Různé
Jednatel informoval že:
- cca o 320 tis. Kč bude krácena dotace zarybnění na revíry Bečvy spadající pod MO Přerov a Tovačov.
- MO Rýmařov na členské schůzi odhlasoval odstoupení od smlouvy s městem Břidličná z titulu
nájemníka. Tato plocha je vedena jako rybářský revír, je dekretován. ÚS nebyl informován.
- v souvislosti s ukončením prac. poměru p. Složila bude od 1.6.2022 přijat nový zaměstnanec, který
posílí distribuci ÚS, v náplni práce bude seznam činností, které bude vykonávat (kontrola a péče o revíry,
důraz na revíry v majetku ÚS – údržba)
- informace z Nového Jičína o možnosti odkupu revíru - prověřit na SPÚ.
- ve vztahu k blížícímu se konci pravidel celosvazové redistribuce zaslal tabulky redistribuce na MP
revírech za rok 2021, pravidla stávající redistribuce k promyšlení si návrhů a námětů do budoucího
systému.
- Asental nemá zájem prodávat revíry, skokově hodlá navýšit nájemné (mimo inflaci). Nájmy se stávají
být neakceptovatelné, dojde k selekci pronajatých ploch. Jednatel informoval a navrhl konkrétní revíry,
které budou vypovězeny. Příslušné MO ČRS (správci) budou informováni s předstihem (vyjádření za
jejich MO).
O návrhu nechal předseda hlasovat:
Poměrem hlasů 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel, návrh byl přijat.
Do usnesení – návrh schválen
Diskuze
Širuček
- Na RZ Pašůvka bude 22.4.2022 kontrolní den. Betonářské práce jsou hotové, zhotovitel splní termín,
dokončeno by mělo být do poloviny května 2022.
Bednář
- Informoval o nabídce p. Žaláka – cca 250.000 ks Os1 v ceně 0,70kč/ks. V případě našeho zájmu by
se měl technik Jakub Vávra kontaktovat co nejdříve s dodavatelem.
- Dále navrhl, aby kandidáti do orgánů ÚS byli navrhování místními organizacemi, nikoliv jednotlivci
svévolně.
Drobek
- Informoval o jarním kole ligy v rybolovné technice, které proběhne 30.4.2022.
- Poznamenal, že konference ani sněm neschvalují rozpočet ani závěrku. MO dle Stanov musí
schvalovat na VČS, apeluje na prosazení změny ve shodě s vyššími instancemi.
Kocinec
- Informoval o úklidu Slezské Harty v termínu 30.4.2022.
Sklenář
- Se dotazoval na vkládání trestů za rybářské přestupky řešené příkazcem. Příkazce ÚS odpověděl, že
tresty budou do evidence kárných řízení na www stránkách ÚS vkládány po nabytí právní moci.
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Němec
- Upozornil, na nutnost dodržování zákoníku práce v souvislosti s přesčasovou prací a placení příplatků
za práci v sobotu, neděli a svátek zaměstnanců ÚS.
- Ve Stanovách je mlčenlivost DK pouze specifikována u DK MO, nikoliv ve vyšších složkách svazu.

Odložilík
- Předložil první výsledky z analýzy těžkých kovů prováděné Ústavem chemie a biochemie Mendelovy
univerzity v Brně. V současnosti jsou dokončené rozbory na přítomnost kadmia, olova a rtuti, které
dle výsledků a bez bližšího komentáře splňují maximální povolený limit. Až bude analýza doplněna o
další těžké kovy – zinek, nikl, chrom, bude celé vyšetření odborně okomentováno a prezentováno
pracovníky university.
- Zopakoval příspěvek a upřesnil minulý zápis VÚS 3/22 - vhodnost zahájení širší diskuse k dalšímu
možnému rozvoji a využití nově zakoupených revírů Krčmaň a Lýsky. V případě revíru Lýsky se jedná
o zamýšleném využití pro děti a letní rybářské tábory. Sdělil k tomuto i stanovisko MO Přerov.
V případě revíru Krčmaň připomněl, že se zde historicky konaly divizní závody LRU feeder a plavaná,
kdy pro obnovení této možnosti je nutné upravit část břehu. Na názor, že ÚS nemá v současnosti
dostatek stojatých vod pro pořádání závodů LRU a tyto jsou pořádány na rybochovech reagoval ing.
Drobek s tím, že v okolí Ostravy je vhodných revírů dostatek pro tyto aktivity (štěrkovny Vrbice,
Velký Kališok, Dolní Benešov, Hlučín).
Machala
- informoval o činnosti RS za rok 2021. Okomentoval připravenou zprávu, která bude doplněna o
výsledky kontrolní činnosti, na základě zpracovaných záznamů o docházkách.
- konaly se zkoušky nových členů RS, z 30 přihlášených úspěšně složilo zkoušku 13
- setkání vedoucích RS při MO proběhlo, stále více MO využívá aplikaci RS
- před zahájením lovu dravých ryb v červnu je potřeba informoval členy na skutečnost, že střevlička
východní a slunečnice pestrá nesmí být použity jako nástražní rybky a v případě ulovení nesmí být
vráceny zpět vodě a zároveň musejí být zapsány do evidence úlovků.
- podal info o práci na RIS. Pracovních schůzek se již účastní i zástupci dodavatelské firmy a vzhledem
k časové náročnosti a rozsahu prací, dochází u některých oblastí k zvýšení četnosti schůzek
pracovních skupin.
Hloušek
- Otevřel otázku režimu chyť a pusť na Bečvě od roku 2023. Po diskuzi bylo navrženo, aby na revírech
MO Přerov a MO Tovačov, na které nebude v letošním roce poskytnuta dotace byl od roku 2023
spuštěn rybolov bez omezení.
O návrhu nechal předseda hlasovat:
Poměrem hlasů 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel, návrh byl přijat.
Do usnesení – návrh schválen
- Dotázal se předsedy jakým způsobem je p. Machala odměňován za velmi časově náročnou práci na
přípravě RIS, kde je členem dvou komisí. Předseda pověřil jednatele vyřešením této skutečnosti.

u s n e s e n í :
I.
-

Schvaluje
Program zasedání VÚS dne 21.4.2022
Návrh rozpočtu ÚS na rok 2022.
Návrhy MO na udělení odznaků ČRS

4

II.
15.
16.
17.
18.

19.

Od roku 2023 rybolov na revírech Bečvy MO Přerov a MO Tovačov bez omezení
Odměňování p. Machaly za práci na přípravě RIS.
Ukládá:
Jednateli – zajistit dodržování zákoníku práce při odměňování všech zaměstnanců ÚS.
Jednateli postupovat v souladu s odsouhlaseným postupem u předražených revírů.
Všem členům VÚS připravit si návrhy redistribučních pravidel do nového statutu CS rybolovu.
Mgr. Bednářovi vypracovat komentář a návrh na uvedené připomínky ke Stanovám ČRS.
(mlčenlivost DK, změna u MO při schvalování závěrky a rozpočtu, nominace do funkce orgánů
ÚS pouze formou doporučení příslušné MO).
Ukládá všem MO, informovat své členy způsobem v místě obvyklým o změně zákona o
„rybářství“ ve vztahu k střevličce východní a slunečnici pestré.

Termín příštího zasedání VÚS ČRS 12.5 (19.5.) 2022

Zapsal: Bc. Pavel Němec, Ing. Rostislav Trybuček
Ověřil : Ing. Kocián, Mgr. Bednář
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