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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, e-mail: sekretariat@rybsvaz-ms.cz 

                            č. účtu u Raiffeisenbank, a. s. : 1005050466/5500,  IČO : 434167   

č.j. : PO-560/22       
 
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.9/2022 
 
Ze zasedání výboru územního svazu ČRS, konaného dne 20.10.2022 v Ostravě 
Přítomni: dle prezenční listiny, JUDr. Sobota za ÚDK, omluven Bc. Hloušek, p. Škrobánek 
V úvodu si vzal slovo předseda ÚS Mgr. Bednář, přivítal přítomné.  
Následně přednesl návrh programu dnešního zasedání a vyzval zúčastněné k doplnění programu. 
 
1. Kontrola usnesení z minulých jednání VÚS 
2. Informace z jednání Rady ČRS        
3.  Informace k BPVRP a Dodatku soupisů revírů na rok 2023    
4.  Informace z jednání hospodářského odboru při VÚS ČRS       
5. 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. 

 
1. Plnění usnesení z předchozích zasedání 

 
28. Lýsky – oprava hráze – Bc. Hloušek omluven, přesunuto na příští jednání VÚS. 
33. Jednateli – pokračovat v jednáních ve věci nájmů revírů – viz. níže v různém. 

34. Žádost  o stanovisko k zásahu do VKP Krčmaň (vykácení dřevin)  podána a souhlasné stanovisko 
MMOL odbor ŽP vydáno. Předseda předloží žádost o kácení dřevin na pověřené obci v Brodku. 
35. p. Vávrovi – založit nový profil ÚS na Facebooku – bude založen po podzimním zarybňování 

36. Mgr. Bednářovi – zjistit možnost refundace při účasti na jednání Rady a jejích komisí.  
       - Stanovisko Rady ČRS – refundace je věcí ÚS. Ke zjištění náležitostí pověří jednatel Ing. Rybkovou   

účetní ÚS. 
 
 

2. Informace z jednání Rady  
 

Členům VÚS byl rozeslán zápis z jednání Rady ČRS ze dne 6.10.2022.  Mgr. Bednář a p. Machala 
okomentovali jednotlivé body ze zápisu z jednání Rady ČRS. 

- Je potřeba nominovat členy našeho ÚS do odborů a komisí Rady ČRS. 
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- Členové Rady ČRS okomentovali průběh Sněmu ČRS jako zdařilý, kritizovali jen nevhodné 
oblečení některých delegátů. 

- RIS – práce probíhají dle harmonogramu. 
- Návrh na změnu redistribuce, který byl podán zástupci našeho ÚS bude nejdříve projednán na 

jednání HO Rady a poté o něm bude Rada ČRS jednat. 
- K připomínce našeho ÚS k částce 200,-Kč jako náhradu kárného řízení se připojili všechny ÚS. 

Musí být řešeno změnou Stanov  ČRS a to až na příštím jednání Sněmu ČRS v roce 2024. 
- Někteří členové Rady ČRS vyjádřili názor, že K 70 by měl být zrušen. Stanovisko VÚS je K 70 

zachovat. 
- Byla diskutována nabídková cena externího dodavatele za zpracování evidence docházek a 

úlovků z nového formátu A4, který již neobsahuje sumář úlovků zpracovávaný držitelem 
povolenky. VÚS se shodl na názoru, že povolenky našeho ÚS budou i nadále vydávány na 
stávajícím formuláři a sumarizace bude probíhat ve stejném režimu jako doposud.    

 
3. Informace k BPVRP a Dodatku soupisů revírů na rok 2023 

 
Jednatel Ing. Trybuček uvedl, že po revizi je Dodatek soupisů revírů 2023 a BPVRP připraven k tisku. 
 

4. Informace z jednání HO 
 
Za nepřítomného Bc. Hlouška okomentoval jednání HO P. Machala. 

- HO odbor přijal za člena odboru p. Radima Samuhela, který zastává na sekretariátu ÚS pozici 
technika ryb. revírů. 

- Rybářský technik p. Vávra informoval o navýšení ceny kapra pro MO na 65,- Kč/kg a provedené 
aktualizaci zarybnění jednotlivých revírů odrážející navýšení ceny, které byly rozeslány do 
jednotlivých MO. 

- Dále informoval o zarybnění P a MP revírů k 19.9.2022 
- Byla projednána kontrolní činnost při výlovech a distribuci násady do revírů. 
- V diskusi byl projednán požadavek MO Jeseník na vznik podrevírů u revírů, které tvoří 

samostatné uzavřené vodní plochy. 
 

5. Různé, pošta, diskuze 
 
Různé - Jednatel: 

- Byt v 1 patře ÚS je vyklizen, upraven režim topení, ohřev vody. Provedeny odečty k datu 
vyklizení (předání) – voda + plyn + elektrika. 
Členové VÚS si prohlédli I. patro + podkroví – orientační návrhy dispozičního řešení na místě. 

- Fakturace z MO Olomouc (nájem Prachařová – přepracování faktury na odsouhlasených 
2Kč/m2). Schůzka s předsedou MO – rozpor – celkový výpočet na 1m2 – nižší než 2Kč. 

 
 Nájmy: 

- Upravená nájemní smlouva (Kamenolomy ČR)  zaslána majiteli k revizi. Podpis - listopad 
- Asental – zatím bez odezvy, v listopadu budou vypovězeny 2 smlouvy. Inflační doložka i tak 

navýší pronájmy. Je otázka o kolik procent – dle skutečné inflace vyhlášené ČSÚ 
- Vlčice 1A – musí být provedena oprava žádosti o vyhlášení revíru  
- 31.10. započne vícedenní výlov nádrže Baška. Nádrž se bude rekonstruovat. Výlov a transfer 

násad (Rybářství David Dub + MO F.M. + PRS a zaměstnanci ÚS 
 
Pošta 

 
- Nájem revíru Palačov - Mgr. Šustek – 2 roky (2023, 2024) beze změny (15.000Kč) 
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- Město Lipník n. B. – bude pacht na revír „Loučka“ pouze do konce roku 2023. V roce 2024 
dojde k vypuštění, odbahnění pod dohledem AOPK 

- Nabídka na pacht na 3,7ha orné půdy u revíru Svibice (nabídka 1500Kč/ha). Bude prověřena 
nabízená cena a zjištěny cenové relace v regionu. Poté bude podána informace VÚS. 

 
Diskuze 

 
Bednář 
-   požádal o rozeslání kompletního ceníku povolenek na rok 2023 na všechny MO 
-   v souvislosti v růstem cen je potřeba aktualizovat hodinovou sazbu záchranných elektro odlovů. 

O návrhu nechal předseda hlasovat:  
 Doporučení cena – 5000Kč/hod. 

Poměrem hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.  
Do usnesení – doporučená cena schválena. 
 

Trybuček 
- Rekonstrukce nádrže Návsí musí být započata v letošním roce tak, aby byla využita dotace 

Krajského úřadu MSK. 
 
Machala 
- Informoval o schůzce profi RS na Roudně 
- Bude provedena aktualizace popisu revírů, tak aby bylo vše správně uvedeno v popisu revírů na 

rok 2024 
 

Odložilík 
- Byl osloven závodníky Method feeder, kteří by po dohodě chtěli pořádat závody na nádrži 

v Brušperku.  
O žádosti nechal předseda hlasovat:  
Poměrem hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.  
Do usnesení – žádost schválena. 

- Pozemky přiléhající k revíru Lýsky budou s největší pravděpodobností předmětem prodeje. 
Oslovit nezávazně společnosti VAK Přerov, a. s., popř. vyvolat jednání.  

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

 
Sklenář 
- Požádal o úhradu nákladů na rekonstrukci nádrže Hrázka 1A ve výši cca 580.000,-Kč z FRR. 

O žádosti nechal předseda hlasovat:  
Poměrem hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.  
Do usnesení – žádost schválena. 

- MO Ostrava následně písemně osloví ÚS s bezúplatným převodem revíru Bartovice – Hrázka1A 
na ÚS ČRS Ostrava (náprava pochybení, revír zakoupen z prostředků FRR, zapsán do KN byl na MO 
ČRS Ostrava) 

 
Drobek 
- Nutno aktualizovat ceník ubytování na Roudně pro rok 2023. 
- Zarybňovací plány na rok 2023 budou přepočítány na aktuální nákupní ceny ryb.  
- Upozornil na nutnost úpravy směrnice k ošatnému. Bude upravena jednatelem. 
- Požádal o zpracování výstupu z provedených studií na P vodách na území našeho ÚS. Mgr. Bednář 

a Bc. Němec připraví požadované po obdržení studie za letošní rok. V termínu do konce února 2023. 
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- V souvislosti s úspěchy reprezentantů ČR v rybolovné technice a jejích trenérů na mistrovství 
světa 2022, odměnit reprezentanty a trenéry reprezentantů z našeho ÚS, kteří na tomto 
úspěchu měli podstatný podíl. Byla navržena celková částka 40.000,-Kč, která bude rozdělena 
mezi výše uvedené. 

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

Širuček 
- Dne 9.11.2022 v 9 hod proběhne kolaudace RZ Pašůvka 
- Připomněl podzimní výlov  Bašky 
 
JUDr. Sobota 
- Upozornil na nutnost úpravy Směrnice k cestovním náhradám. 
 
 

u s  n  e  s  e n  í  :  

 
I. Schvaluje  

 
- Program zasedání VÚS dne 20.10.2022 
- Žádost Method feeder na pořádání závodů na nádrži Brušperk v roce 2023 
- Doporučenou cenu záchranných odlovů – 5000Kč/hod (podložit novelizací materiálu 

k záchranným odlovům – viz. ukládá) 
- Návrh na vyvolání jednání s VAK Přerov – pozemky u nádrže Lýsky 
- Úhradu podložených nákladů na rekonstrukci nádrže Bartovice Hrázka 1A z FRR 
- Odměnu závodníkům a trenérům rybolovné techniky. 

 
II. Ukládá:  

 
37. Jednateli – pověřit Ing. Rybkovou ke zjištění náležitostí k refundacím mzdy 
38. Bc. Kocincovi – novelizovat materiál k hodinové sazbě záchranných odlovů 
39. Jednateli - upravit směrnici k ošatnému zaměstnanců a členů VÚS 
40. Jednateli – zajistit rozeslání kompletního ceníku povolenek na rok 2023 
41. Jednateli a Ing. Drobkovi – připravit ceník ubytování na Roudně pro rok 2023 
42. Mgr. Bednář a Bc. Němec – připravit výstup ze studií na P vodách. Termín konec února 2023. 
43. Ing. Drobkovi - upravit směrnici k cestovním náhradám dle aktuální vyhlášky. 
44. Jednateli – zaslat nominace z jednotlivých odborů ÚS na Republikovou Radu 
45. Předsedovi – předložit a projednat na pověřené obci žádost o kácení dřevin na pískovně Krčmaň 
46. Ukládá MO ČRS Ostrava zaslat písemnou žádost o bezúplatný převod revíru Bartovice Hrázka 

1A včetně doložených nákladů na opravy. 
 
 
Termín příštího zasedání VÚS ČRS  24.11.2022 
 
 
Zapsal: Bc. Pavel Němec, Ing. Rostislav Trybuček 
Ověřil : Mgr. Bednář, Machala 
 
 


