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-366/22
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.7/2022

ze zasedání výboru územního svazu ČRS, konaného dne 18.8.2022 v sídle MO ČRS Přerov.
Přítomni: dle prezenční listiny, Čilipka za ÚDK.
V úvodu si vzal slovo předseda ÚS Mgr. Bednář, přivítal přítomné.
Následně přednesl návrh programu dnešního zasedání a vyzval zúčastněné k doplnění programu.
Do plánovaného programu byly doplněny body 5 a 6:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hodnocení činnosti sekretariátu VÚS ČRS za 1. pol. r. 2022
Informace o stavu plnění plánu práce v r. 2022
Zpráva o stavu a provozu automobilů VÚS ČRS za I. pol. r. 2022
Informace o prodeji členských známek a povolenek k 30.6.2022 a odvodu finančních prostředků z MO ČRS
Revíry Krčmaň a Lýsky
Ceník kapra na období září – prosinec 2022 a kompletní ceník povolenek ÚS pro rok 2023
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 předchozích zasedání
Bod. 23 - ubytování + doprava – Sněm 23 - 24.9.2022 (potvrzený hotel U krbu), doprava předjednána
Bod. 24 - povolenky nevyužité v organizacích – řeší K. Gabalová operativně.
Bod. 25 - rozesílání podkladů k jednání VÚS (částečně splněno)
Bod. 26 - Redistribuce a návrh změn – návrh systému (K. Drobek) – schůzka Bednář, Drobek, Machala, Trybuček
- v týdnu 22. – 26.8.2022. Bude se jednat pouze o návrhu ceníku ryb, který by vycházel z průměrných cen nákupů
předešlého roku. Funguje tak se zpožděním i „proplácení“ financí za ulovené ryby z CS rybolovu. Př. Kapr
(nejčastěji přivlastněný úlovek je „refundován“ i 350 Kč/kg v době, kdy ceny byly do 60 Kč včetně DPH a dopravy).
1. Hodnocení práce sekretariátu VÚS ČRS za 1. pol. r. 2022
Skončení pracovního poměru - E. Grygarčíková, Nová účetní Š. Rybková – měsíc květen souběh, zaškolování.
R. Složil ukončil pracovní poměr k ÚS dohodou k 31.3.
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Nový zaměstnanec ÚS Radim Samuhel nastoupil k 1.6.2022, distribuce ryb – PD, Ú., Ford v provozu – sekání revírů
(N.J., Opava, RZ Pašůvka – (mulčování, křovinořez). Vyroben nakládací stůl, práce v Razové – piloty pro kontejner,
organizace dopravy kontejneru, výpočty a objednávání opláštění, práce na Cha P (Dolní Benešov) atd.
Š. Rybková – účetní, převzala agendu mzdovou a provoz vozidel (párování dokladů).
Proběhne porada se zaměstnanci – čerpání dovolených dle Zák. práce (ZP).
Probíhá narovnávání přesčasů ve dny PV (pracovní volno) a PK (prac. klid) v souladu se ZP.
Schvalování práce ve dnech PV a PK.
D. Gebauer práce na dotacích, soupisech revírů – komunikace s Radou ČRS Praha.
M. Mlynarčíková - Roudno – funguje bez problémů, potřeby řeší R. Samuhel (opravy, sekání), popř. Vávra,
Trybuček.
V případě pokračování rezervačního systému bude předána komunikace s objednavateli M. Mlynarčíkové - spec.
tel. číslo (už máme).
2. Informace o stavu plnění plánu práce v r. 2022
Plán práce je průběžně plněn bez nutnosti odkládat úkoly až na výjimky.
3. Zpráva o stavu a provozu automobilů VÚS ČRS za I. pol. r. 2022
Všechna vozidla jsou v provozu, je prováděn běžný a potřebný servis. Poruchovost turba u Forda (267 tis. km –
7.9. plánovaná oprava). Celkové opravy byly za období I.– VI. 2022 předloženy z účetnictví.
4. Informace o prodeji členských známek a povolenek k 30.6.2022
Ekonom Ing. Drobek okomentoval s předstihem elektronicky zaslanou informaci. Příjem z prodeje členských
známek a MP povolenek je plněn dle předpokladu. Příjem z prodeje P povolenek je nižší, než se předpokládalo,
ale nemá má vliv na celkový rozpočet ÚS.
5. Revíry Krčmaň a Lýsky
Členové VÚS před zasedáním provedli obhlídku revírů Krčmaň i Lýsky.
Krčmaň – uvažuje se o úpravě břehů tak, aby se zde mohly pořádat závody v plavané, popř. jiné akce. Bylo
zjištěno špatné označení revíru, úsek Zákazu rybolovu nekoresponduje s Popisem a www.
Lýsky – možnost přikoupení pozemků u vodní plochy, která je ve vlastnictví ÚS. Cenu prověří p. Odložilík a poté
bude věc dále diskutována. J. Hloušek upozornil na špatný stav hráze způsobený bobry. Je potřeba
zdokumentovat současný stav a žádat o náhradu škod způsobenou chráněným živočichem.

6. Ceník kapra na období září až prosinec 2022 a kompletní ceník povolenek 2023
V souvislosti s vývojem cen v ČR byl na zasedání projednán návrh na zvýšení ceny v našem ceníku u kapra
obecného. Bylo navrženo navýšení u kapra 3 na 65,- Kč/kg a kapra 2 ve váze 0,2 – 0,7 kg na cenu 70,- Kč.
Navýšení cen bude pokryto z rezervy ÚS. Pokud bude MO fakturovat dodávku kapra z vlastní produkce ve váze
0,2-0,7 kg bude to akceptováno pouze v případě, že u výlovu bude ryb. technik, pověřený člen výboru nebo profi
RS.
Upravené rozpočty na zarybnění zašle ryb. technik všem MO ČRS.
O návrhu nechal předseda hlasovat:
Poměrem hlasů 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, byl přijat návrh úpravy ceníku kapra na období září až prosinec 2022.
Do usnesení – schváleno.
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Na letošní územní konferenci byly schváleny ceny ročních povolenek pro rok 2023. Na zasedání VÚS byl
předložen návrh kompletního ceníku povolenek na rok 2023 – roční, krátkodobé, děti, mládež. atd.
O návrhu nechal předseda hlasovat:
Poměrem hlasů 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, byl přijat kompletní ceník povolenek na rok 2023.
Do usnesení – schváleno.
7. Pošta, diskuze, různé
Pošta
-

MO Vítkov – žádost o rybolov dětských kroužků v zákazu na revíru 471 001 Balaton 1A. Podmínkou města
(vlastníka) je naše souhlasné stanovisko. Bude ošetřeno tabulemi.

O požadavku nechal předseda hlasovat:
Poměrem hlasů pro 11, 0 proti, 0 se zdržel, požadavek byl přijat.
Do usnesení – požadavek schválen .
Různé
Jednatel
-

Žádost Polska o sjednocení podmínek Olše (komunikace s MO ČRS Český Těšín – p. Marian Myerdacz) –
hraniční voda.

-

Strabag – přesunuto níže

-

Doprodej pozemků u revíru Svibice (cca 40tisíc Kč) – zavkladováno.

-

Řeší se podnět p. Ramiána na KÚ MSK k štěrkovně Dolní Benešov – ChaP. Výsledkem asi bude
přejmenování místenek i na jiných revírech. Řeší se s Ministerstvem zemědělství i KÚ MSK kraje.

-

RZ Pašůvka – uvolněno zádržné.

-

Asental – nepřistoupili jsme na požadavek o navýšení nájemného u všech lokalit o 49% v průměru), vyjma
Dukly (MO ČRS Havířov) - + 10%. Jinak pouze o inflaci, s tím, že dáme výpověď ze 2 lokalit. Podloženo
statistikou docházek a úlovků ve vztahu k ceně nájmu.

-

Info o možné koupi rybníku ve Dvorcích (Pozemkový úřad) – doposud MO ČRS Vítkov – RZ. Bude schůzka
na rybníku zástupců MO ČRS Vítkov a ÚS a poté bude doporučen postup.

-

Kámen Zbraslav – odložené jednání o dalším postupu – nájem, odprodej? Lokalita je doposud mimo
CHKO.

-

Jablunkov Návsí – proběhla schůzka s MO ČRS Jablunkov, bude řešena horní nádrž, zvětšit na maximální
možnou plochu, spodní (havarijní – zvolit revitalizaci ekonomicky v co nejvýhodnější formě). Souhlasné
stanovisko i od MO ČRS Jablunkov (mimořádný výbor).

-

Město Český Těšín – žádost o prodej komunikace u revíru Svibice (pozemku – podílu od Raabe,
Stanowski).
O požadavku nechal předseda hlasovat:
Poměrem hlasů pro 0, 11 proti, 0 se zdržel, požadavek nebyl přijat.
Do usnesení – požadavek neschválen .

-

Strabag plánuje na štěrkovně Dolní Benešov fotovoltaickou elektrárnu na hladině – zkušebně. Není zatím
schopen definovat na jaké ploše a kde – pondělí 22.8. schůzka s prokuristou Kamenolomy ČR. Nemusí
dojít ke kolizi s naším zájmem.
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- Smlouvy na revír Vrbice, Velký a Malý Kališok – aktualizovat, smlouva bude podepsána na dobu neurčitou
s 6 měsíční výpovědní lhůtou.
- Strabag – komunikace s divizí Slovensko – správci majetku – telefonicky – příslib podpisu nájemní
smlouvy – nechávají si dělat odhady.
-

Požadavek MO ČRS Lučina na půjčku – Budova RZ, lze realizovat.
O návrhu nechal předseda hlasovat:
Poměrem hlasů 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel, návrh byl přijat.
Do usnesení – návrh schválen .

-

Razová – kontejner je umístěn na pozemku, zaslán požadavek na koordinované stanovisko na MěÚ
Bruntál.

-

Roudno – žádost o povolení dočasných staveb na pozemku 2769/1. ČOV – nikdy nebude. Malý kontejner
– asi na cizí (sousedící) pozemek.

-

Sekretariát – žádost o půjčku Gebauer (100tis. Kč.)

-

Žádost o přechod ke stravenkovému paušálu zaměstnanců sekretariátu.
O návrhu nechal předseda hlasovat:
Poměrem hlasů 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel, požadavek byl přijat.
Do usnesení – návrh schválen.

-

Soupisy revírů územních (platnost 2022-23) – je nutný dotisk cca 5000 ks.

-

MO ČRS Zlaté Hory – dvoufázová oprava revíru (problém s Povodím Odry, s.p. – řešeno s ing. Šimkem).
Naše podílení se na opravě formou zápočtu nájemného? Město investor a majitel versus ČRS – nutno
zahájit jednání.

Bednář
- Předložil na minulém zasedání VÚS odsouhlasené zadání posouzení opravy požeráku rybníku v majetku ÚS
v Domašově, který je v havarijním stavu. Po diskuzi bylo navrženo, aby byla provedena výměna požeráku,
nikoliv částečná oprava s ohledem na stáří výpustného objektu.
O návrhu nechal předseda hlasovat:
Poměrem hlasů 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel, návrh byl přijat.
Do usnesení – návrh schválen .
Diskuze

-

Machala
Podal informace k RISu (Informační systém ČRS), které jsou kompletně zveřejněny na webových stránkách
Rady ČRS.
Širuček
- Pašůvka je dokončena. Předávací protokol bude hotový k 31.8.2022, poté proběhne kolaudace. Je potřeba
vyřešit smlouvu na napouštěcí zařízení, které není na pozemku ÚS. Napouštění začne na jaře 2023.
Drobek
- Požádal o kontakty na členy profi RS s členy RS s rozšířenou působností.
- Uvedl, že je ze strany Městského úřadu Bohumín žádán o stanoviska k výkladu rybářského práva terminologie
názvů (rozpor v posuzování).
- Upozornil na nutnost provedení odečtů energií k datu 30.10.2022, kdy současný nájemník opustí byt v budově
sídla ÚS.
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Sklenář
- Uvedl, že p. Ramián a Rumpa jsou členy MRS a držiteli MP CR povolenek. Přitom byli vyloučeni z ČRS a mezi
ČRS a MRS je sepsána dohoda o nepřijímání vyloučených členů. Pokud byla tato skutečnost při přijetí za členy
MRS zapřena, je nutno MRS informovat a zjednat nápravu.
Škrobánek
- Podal návrh na úpravu BPVRP – rozšířit možnost na hájení části revíru a poté v této části povolit lov např. pro
dětský tábor – zvážit tuto možnost – H.O.
Kocinec
- Ocenil paní Mlynarčíkovou za její práci v Roudně.
- Ujasnění si odpovědností za vydávání Zpravodaje ÚS a za Facebook ÚS. Zpravodaj má na starosti p. Hloušek a
Facebook ryb. technik p. Vávra.
Němec
- Velké množství zadržených povolenek je za nedodržení ustanovení BPVRP platných pouze na revírech našeho
ÚS. Požádal o uvedení těchto podmínek viditelněji. K požadavku se připojil i p. Drobek. P. Machala a jednatel
uvedli, že v dodatku na rok 2023 bude bod „míra štiky a candáta“ posunuta výše a ne až na konci BPVRP. Bude
dále diskutováno, jestli v soupisu revírů pro rok 2024 nebudou BPVRP platné na revírech ÚS uvedeny jako
první.
Hloušek
požádal o příspěvky do Zpravodaje.
Čilipka
Informoval o stížnosti Ing. Pavlíka na neustanovení hospodářem MO ČRS Rýmařov, kterou zaslal dozorčí
komisi Rady ČRS. Dotázal se, kdo rozhodl o tom, že Ing. Pavlík není ustanoven jako hospodář MO ČRS
Rýmařov, jestli výbor ÚS nebo jednatel. Bylo mu odpovězeno, že rozhodl jednatel ÚS a výboru uvedl důvody,
pro které tak učinil. Hospodář, který je zvolen členskou schůzí MO nebo výborem MO nemusí být nutně
(tento případ) hospodářem na revíru, kde je uživatelem příslušný ÚS. Jednatel spolu s předsedou ÚS jsou
statutárními zástupci a plně zodpovídají za hospodaření na revírech ÚS. Tedy za zarybnění, každoročně
podávanou evidenci hospodaření na revíru a veškeré činnosti na svěřeném revíru. Neupírá tím právo MO
mít za hospodáře své organizace kohokoliv.
Odložilík
Je zajištěno ubytování pro delegáty Sněmu ČRS v Praze na termín 23.9.2022. Dotázal se, kdy budou rozeslány
pozvánky na Sněm ČRS (koná se 24.9.2022). Je potřeba upřesnit účasti, jelikož ve stejném termínu jsou
komunální volby.

u s n e s e n í :
I.

Schvaluje

-

Program zasedání VÚS dne 18.8.2022
Ceník kapra na období září – prosinec 2022
Kompletní ceník povolenek na rok 2023
Žádost MO Vítkov – Balaton 1A
Požadavek MO Lučina na půjčku – Budova RZ
Zadání opravy požeráku nádrže v Domašově
Přechod ke stravenkovému paušálu zaměstnancům sekretariátu ÚS
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II.

Ukládá:

27. Jednateli – ověřit kdo z delegátů, případně z náhradníků pojede na Sněm ČRS
28. p. Hlouškovi – ve spolupráci a MO Přerov zadokumentovat stav hráze Lýsek
29. Jednateli – ověřit informaci u MRS o tom, zda vyloučení pp. Ramián a Rumpa nezapřeli skutečnost o
vyloučení z ČRS
30. Jednateli – rozeslat kompletní ceník povolenek na MO
31. Ryb. technikovi – rozeslat MO upravený ceník kapra pro období září – prosinec 2022
32. Jednateli – zajistit správné označení – tabule na revíru Krčmaň
III. Neschvaluje:
-

Požadavek Města Český Těšín na odkup pozemků u revíru Svibice
Termín příštího zasedání VÚS ČRS 15.9.2022

Zapsal: Bc. Pavel Němec, Ing. Rostislav Trybuček
Ověřil : Mgr. R. Bednář, P. Machala
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