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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
Z

JEDNÁNÍ ÚZEMNÍ KONFERENCE
ZE DNE

Přítomni :

14.

LISTOPADU

ČRS

2013

dle prezenční listiny

Předseda územního svazu p. Miloš Martínek v souladu se Stanovami ČRS a Plánem práce územního
svazu zahájil územní konferenci, přivítal všechny přítomné delegáty, členy územního výboru a dozorčí
komise.
V úvodním slovu vyjmenoval problémy, kterými se Český rybářský svaz jako celek i Územní svaz
Ostrava potýká v současné době a bude je muset řešit i v budoucnosti. Zejména zdůraznil
problematiku populace lososovitých ryb a stav pstruhových revírů, rostoucí požadavky na nájemné za
rybářské revíry, pokles členské základny a uvedl, že vliv na činnost ČRS má také sociální a politická
situace v ČR.
1. Schválení pořadu jednání a jednacího řádu.
Pořad jednání obdrželi všichni delegáti formou pozvánky na konferenci – připomínky k programu
jednání nebyly. Jednací řád byl schválen jednomyslně.
2. Volba pracovního předsednictva a komisí.
Navržené složení pracovního předsednictva a členové do komise mandátové a návrhové byli schváleni
– viz usnesení.
3. Kontrola plnění usnesení.
Jednatel zopakoval usnesení dle zápisu ze dne 25.5.2013, kde byly uloženy čtyři úkoly. Uvedl, že jejich
kontrolou a plněním se zabýval průběžně územní výbor, úkoly A, B byly splněny, k úkolu C (analýza a
koncepce ke zvýšení současné malé atraktivity revírů) bude podána dnes informace. Tento úkol je
dlouhodobý. K úkolu D – změna podmínek soutěže Zlatá udice – připravuje jednání odbor mládeže při
Radě ČRS Praha. Zde budou připomínky z ÚS tlumočeny a projednány.
K provedenému plnění usnesení nebylo připomínek.
4. Zpráva mandátové komise.
Předseda zvolené komise p. Škrobánek po podrobné kontrole delegačních lístků a prezenční listiny
uvedl, že je přítomno 65 delegátů s hlasem rozhodujícím, což představuje 92,9% z pozvaných
delegátů. Písemný zápis mandátové komise je součástí originálu zápisu.
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5. Zpráva o činnosti VÚS ČRS Ostrava od jarní konference.
Jednatel v krátké zprávě informoval, že výbor zasedal v uvedeném období celkem 5 krát za účasti 8 –
10 členů výboru a přítomnosti předsedy nebo zástupce DK. Uvedl, že zasedání výboru projednalo vždy
veškeré stanovené úkoly dle plánu práce a řešilo aktuální problémy. Podrobně se zabývalo
hospodárností činnosti jak na úseku správy a provozu rybářských revírů, tak na úseku ostatních
běžných činností. V průběhu roku odstoupil z výboru ÚS ze zdravotních důvodů ing. Polášek.
Předsedou odboru ČVaŽP byl za něho jmenován člen výboru p. Libor Kocinec. V rámci přípravy
podzimní konference se výbor opakovaně zabýval kalkulací cen povolenek, ceníkem násad a řešením
majetkových záležitostí v souvislosti s plánovaným ukončením provozu Rybářského domu Roudno.
Zápisy včetně usnesení jsou zasílány všem místním organizacím, předsedům odborů, členům VÚS,
členům DK a Radě ČRS.
6. Zpráva o čerpání rozpočtu VÚS ČRS za leden až říjen 2013.
Ekonom p. Běčák přednesl stručný komentář k písemnému materiálu, který delegáti obdrželi
s pozvánkou. Uvedl, že průběžné režijní položky jsou čerpány v souladu s rozpočtem, u rozhodující
příjmové a výdajové položky rozpočtu, tj. tržby za povolenky a náklady za násady do revírů jsou
realizovány teprve ve IV. čtvrtletí a v uvedeném čerpání jsou uvedeny pouze v dílčích hodnotách.
V souvislosti s vypracováním tohoto materiálu byly zvažovány možnosti rozpočtu pro rok 2014, který
bude předložen následující jarní konferenci.
7. Zpráva dozorčí komise ÚS ČRS Ostrava.
Předseda DK p. Čilipka přednesl zprávu projednanou na posledním zasedání komise. Vyjmenoval
všechny oblasti hospodaření a účetnictví, v níž komise průběžně prováděla kontrolu. Dále komise
v souladu se Stanovami ČRS řešila několik stížností a posuzovala řadu kárných opatření uložených
v MO ČRS.
V rámci kontrolní činnosti územního svazu a jeho sekretariátu byly průběžně drobné nedostatky řešeny
na místě projednáním s příslušnými funkcionáři a pracovníky. Zásadní nedostatky komise nezjistila. Na
závěr zprávy předseda DK připomenul blížící se volby do orgánů MO ČRS a zdůraznil jejich význam
pro další vývoj ČRS.
8. Kalkulace cen povolenek k rybolovu na r. 2014.
Pan Běčák v návaznosti na bod č. 6 dnešního jednání uvedl, že v souvislosti s kontrolou letošního
rozpočtu byla kalkulace cen povolenek zpracována v několika variantách s přihlédnutím k vývoji tržeb
za prodej povolenek a členských známek a také v souvislosti se stavem rybářských revírů. Po
opakovaném projednání v zasedání výboru ÚS předkládá konferenci návrh kalkulace, která ceny
ročních územních povolenek zachovává na letošní výši a změna se navrhuje pouze u dílčích
povolenek pro ZTP a mládež, čímž se vyrovnávají ceny těchto povolenek svazové úrovni. Vzhledem
k výsledku šetření o prodeji povolenek a známek k 15.9. t.r. v našich MO ČRS je předpoklad, že
náklady na pstruhové revíry bude nutno dotovat finančními prostředky z Fondu rozvoje revírů ve výši
cca 0,8 mil. Kč.
K tomuto bodu vyzval předseda p. Martínek přítomné k samostatné diskusi :
 Pan Ondruch, MO ČRS Jeseník – změna ceníku u pstruha obecného neodpovídá realitě
produkce, bude znamenat snížení příjmů MO a pravděpodobně další pokles produkce násad.
 Pan Majer, MO ČRS Přerov – hovořil v souvislosti s kalkulací povolenek k ceně násady kapra,
která se zvyšuje pro MO ČRS o 2,- Kč/kg.
 Pan Rytíř, MO ČRS Tovačov – uvedl, že zvýšení ceny pro mládež je v rozporu se snahou o
zvýšení počtu mladých rybářů a především v jejich oblasti podstatně převyšuje ceny povolenek
pro mládež u MRS.
 Pan Klusák, MO ČRS Bravantice – žádal informaci o ceně povolenek pro kategorii děti.
 Pan Kocián, MO ČRS Rožnov – považuje 75% podíl režie sekretariátu ÚS, který je započítán
do nákladů do společného hospodaření za neoprávněný a příliš vysoký. Na tento příspěvek
ihned reagoval ekonom p. Běčák s vysvětlením, že tento procentický podíl je řádně doložen
účetně a je schopen oprávněnost těchto nákladů prokázat.
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 Pan Hlaváč, MO ČRS Frýdlant – hovořil k problematice členských povinností v tom smyslu, že
právě toto ustanovení ČRS může způsobovat pokles prodeje povolenek i členské základny.
V návaznosti na tuto diskusi bylo provedeno hlasování ke kalkulaci cen povolenek : kalkulace byla
schválena většinou hlasů, 4 byli proti, 2 se zdrželi hlasování.
9. Informace k provozu RD Roudno a využití pozemku v k.ú. Roudno.
Ing. Jaroň seznámil delegáty s návrhem Obecního úřadu Roudno na bezplatné využití budovy v areálu
RD i v r. 2014. Územní výbor na základě této nabídky revokoval původní usnesení o ukončení provozu
v RD Roudno k 31.12.2013. Stejně jako v tomto roce bude i příští rok provoz řešen s maximální
úsporností.
Současně informoval o rozpracovaném záměru na stavbu hospodářské budovy v k.ú. Roudno za
účelem především obsluhy půjčovny loděk, výdeje povolenek, činnosti rybářské stráže a omezené
možnosti ubytování.
10. Čerpání z Fondu rozvoje revírů (FRR).
Písemný materiál obdrželi přítomní u prezence. Od jarní konference jsou ve výdajové části FRR pouze
3 položky řádně projednané a schválené územním výborem. Na straně příjmů jsou dle splátkových
kalendářů řádně odváděny finanční prostředky z finančních podpor z jednotlivých MO ČRS.
11. Diskuse, různé.
Na základě přihlášek vystoupili v diskusi delegáti :
 Pan Kývala, MO ČRS Choryně – žádal vysvětlení v návaznosti na finanční stav FRR, proč MO
Choryně neobdržela žádanou dotaci na dostavbu rybníka, který je v majetku Obecního úřadu
Choryně.
 Pan Konvička, územní hospodář – hovořil k problematice hospodaření v ryb. revírech,
možnostem v oblasti hájení ryb. Obsáhle komentoval přípravu a zpracování koncepce, dle
usnesení z minulé konference. Na této záležitosti pracuje hospodářský odbor i sekretariát
územního svazu a dílčí záležitosti v této souvislosti budou projednány na letošních prověrkách
s hospodáři MO ČRS.
 Pan Kocinec, předseda odboru ČVaŽP – se zabýval ve svém příspěvku současným stavem
pstruhových revírů, mizením lipana podhorního z našich vod a konkrétně stavem kdysi
atraktivního revíru Tyra 1.
 Pan Hlaváč, MO ČRS Frýdlant – informoval o probíhajícím projektu revitalizace Ostravice a
škodách způsobených rybožravými predátory.
 Pan Baďura, MO ČRS Paskov – se znalostí místních poměru upozornil, že v případě uzavření
dolu Paskov je nutno předpokládat, že nádrže Kuboň 1, Kuboň 2, Pilík 1, Pilík 2 a
pravděpodobně i nádrž Košice budou odříznuty od zdroje vody.
 Pan Škrobánek, člen VÚS – hovořil k hospodaření v rybářských revírech, cenách povolenek
k rybolovu a problematice zarybňování revírů kaprem obecným.
 Ing. Jaroň, jednatel ÚS – připomenul všem přítomným problematiku názvů složek ČRS
v souladu se Stanovami ČRS s tím, že řada místních organizací dosud nereagovala na
upozornění vydané Radou ČRS Praha. Dále hovořil k časopisu Rybářství a předáním podkladů
pro zvýšení předplatitelů.
Na závěr vystoupení připomenul všem přítomným nutnost řádné přípravy k hospodářským
prověrkám tak, aby všechny oblasti hospodaření byly s jednotlivými MO ČRS řádně projednány.
12. Usnesení a závěr.
Po ukončení diskuse předložil předseda návrhové komise p. Ing. Bierski návrh usnesení. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy a bylo přijato v tomto znění :
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USNESENÍ
územní konference delegátů MO ČRS, konané dne 14.11.2013
__________________________________________________________
Územní konference po projednání programu a vyslechnutí všech diskusních příspěvků a námětů:
I. Bere na vědomí :
1.
2.
3.
4..
5.
6.

Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání konference.
Zprávu DK ÚS ČRS o činnosti.
Zprávu mandátové komise.
Čerpání Fondu rozvoje revírů od 25.5.2013.
Prodej areálu RD Roudno Obci Roudno za částku 1,5 mil Kč.
Předložené materiály k bodům programu, diskusní příspěvky a náměty všech diskutujících.

II. Schvaluje :
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Složení :
pracovního předsednictva : pp.Miloš Martínek, Ing. Přemysl Jaroň, Milan Konvička, Karel
Běčák
mandátové komise: pp.: Jaroslav Škrobánek, Petr Řezníček, Libor Kocinec
návrhové komise: pp. : Ing. Pavel Bierski, Petr Machala, Mgr. Vladimír Pavlosek
Zprávu o činnosti VÚS ČRS Ostrava od jarní konference.
Jednací řád konference.
Čerpání rozpočtu ÚS ČRS Ostrava za období leden až říjen 2013.
Kalkulaci cen povolenek MP a P pro r. 2014 včetně dotace pstruhových povolenek z FRR ve
výši 850 tis. Kč a změnu ceny u položky:
- roční povolenka pro mládež, studující a ZTP u MP - 950,- Kč, u P - 1100,- Kč.
Předložený návrh na čerpání Fondu rozvoje revírů za období květen – říjen 2013.

III. Ukládá :
A. Výboru ÚS - Sledovat a podílet se na řešení vodohospodářské situace vodních nádrží
v užívání MO ČRS Paskov.

Usnesení přijato:

5 členů proti
2 členové se zdrželi

Zapsal :Ing. Přemysl Jaroň
Ověřil : Miloš Martínek
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