
                                                         Z Á P I S 

      z členské schůze  Místní organizace ČRS, z.s. Frýdek-Místek, konané  

      dne 11.3.2017 v restauraci U  Křivého psa ve Frýdku. 

 

Program:  viz připojená pozvánka. 

Účast:       viz  připojená prezenční listina.  

 

1.      Jednání schůze zahájil z pověření výboru MO jednatel Kalus.Přivítal všechny přítomné členy    

      a přednesl program schůze, který byl jednohlasně schválen.Dále byl jednohlasně schválen jednací  

      řád a pracovní předsednictvo ve složení: Zezulčík Petr,KalusJan ,ing.Buzková Ludmila a Širuček Jiří. 

      Navržená mandátová komise ve složení: Klepáč Josef, Jantsch Josef, Novák Oldřich . 

      Všichni jednohlasně schváleni. 

       Navržená  návrhová komise ve složení: Muroň Zdeněk, Borovica Miroslav, Kacíř Martin  

      Všichni jednohlasně schváleni. 

2.   Jednatel Kalus MO provedl kontrolu celého usnesení z minulé členské schůze. Konstatoval,že úkoly 

       byly převážně splněny.Zbývá dořešit privatizaci rybníka Arnošt a odkup zbylého pozemku od  

      Ing.Bařinky a následně zahájit privatizaci rybníků na Pánském potoce a to Fukalovice,Stovky 4 a 5. 

      Od pronájmu rybníka Baranovice bylo upuštěno.Viz zpráva o činnosti přednesená předsedou MO.   

   

3.   Předseda MO p.Zezulčík přednesl zprávu o činnosti MO ČRS Frýdek-Místek za období od poslední 

      členské schůze v R 2016 a úkoly pro nadcházející  období R 2017. Vzpomenul historické období  

      zniku ČRS ,který v tomto roce oslaví 60. let od svého založení. Informoval o činnosti  

      výboru MO, o situaci s pronájmy  rybníků na Pánském potoce a situaci  s dokončením privatizace   

rybníku Arnošt. Závěrem poděkoval členům výboru  MO, MS  a všem, kteří se aktivně podíleli na 

činnosti MO ČRS F-M za vykonanou práci, zároveň všem popřál mnoho krásných zážitků při 

rybolovu v r. 2017.  Zpráva je součástí tohoto zápisu.  

          Zprávu hospodářského odboru přednesl hospodář MO p.Širuček. Informoval   o vydání nového  

      soupisu revírů a BPVRP platných od R 2017.    

      Podrobně seznámil se zarybňovacím plánem revírů a se Sumářem úlovků  za R 2016.Podrobná zpráva  

      je u něj, k nahlédnutí. 

 

4.     Ekonomka p.ing.Buzková přednesla zprávu o účetní uzávěrce za  rok  2016, která skončila  v plusu.  

     Následně předložila ke  schválení  návrh rozpočtu na  2017. Zprávy jsou součástí tohoto  zápisu. 

 

5.     Předseda dozorčí komis p.Buřinský přednesl zprávu DK za R 2016.Uvedl,že DK se v R 2016    

     zabývala kontrolou  veškeré činnosti MO. Jako kárný orgán I.stupně řešila přestupky členů za   

     porušení BPVRP.  Při kontrolní organizační a účetní činnosti neshledala komise žádných   nedostatků.  

     Seznámil členskou schůzi s kladným stanoviskem DK  k účetní uzávěrce za R 2016 a vyrovnanému   

     rozpočtu na R 2017. Podrobná zpráva  DK  je součásti  tohoto zápisu.  

 

6.    Na návrh výboru MO ČRS Frýdek – Místek udělil  ÚS ČRS Ostrava bronzový odznak 3.stupně. 

     p.p.Zdeněk Ručka, Radomír Gola a Vladimír Tomášek. Vyznamenání převzali z rukou předsedy MO  

     Na návrh výboru MO byl udělen věcný dar – kniha Rybářství za dlouholetou činnost pro MO  

     p.Lubomíru Konečnému. 

 

7.    Za delegáta na Územní konferenci ČRS Ostrava byl jednohlasně schválen místopředseda p.Najdek  

     Lubomír náhradníkem byl jednohlasně schválen jednatel MO Kalus Jan. 

 

8.     V diskusi vystoupili a vznesli dotazy:  

    p. Šebesta Miroslav  ohledně rybolovu při rekonstrukci splavu na Staré Riviéře.   



Vedoucí RS p.Urbiš  přednesl zprávu o činnosti rybářské stráže,počtu provedených kontrol, změnách  

v Soupisu revírů a BPVRPna rok 2017,informaci o školení RS pořádané ÚS ČRS Ostrava.Sjednotit se má  

číslo odznaku s číslem průkazu člena RS. Podal informaci o lovu v rybím přechodu, zapsání váhy přisvojené   

ryby do druhého dne.Kontroly provedené členem RS se do povolenky k lovu zapisují červeně. 

p.p. Gola R. a Tomášek lov ryb v místě rybího přechodu,  Ručka na rezervaci místa lovu, Elek přítomnost  

rybáře u prutu,  Matejko  na problematiku uhynulých ryb na přehradě Baška  - kdo je povinen uhynulé ryby 

vytahovat z vody a likvidovat,  p.Mgr.Jedličková zda nejde udělit výjimku při rybolovu členům RS, když  

zjistí přestupek u rybáře s možností jeho kontroly aniž by museli přerušit vlastní rybolov,  Bromek  proč  

není přítomen nikdo z členů VÚS ČRS Ostrava,  sladění  posuzování stejného přestupku rybářskou stráží 

MO  s profesionální rybářskou stáží.  

Na vznesené dotazy odpověděl hospodář p.Širuček s tím,že se je nutno postupovat ve smyslu zákona a 

vyhlášky. Vedoucí RS p.Urbiš uvedl,že místa k lovu nesmí být vyhrazovány.. 

p.Šebesta navrhl schválit míru štiky a amura na revírech Bašice 1A a Olešná  2A opětovně  na 60 cm . 

K tomuto návrhu bylo provedeno řídícím schůze hlasování s výsledkem: 57 pro, 10 proti, 6 se zdrželo. 

Předložený návrh byl přijat s tím,že bude zapracován do usnesení z dnešní čl.schůze a výboru MO bude 

uloženo jeho projednání s výborem ÚS ČRS Ostrava.  

p.Foldyna  navrhl,aby výbor MO projednal s VÚS ČRS Ostrava přítomnost zástupce VÚS na každé členské 

schůzi MO ČRS F-M. 

Další podstatné připomínky ani dotazy nebyly vzneseny.  

 

10. Zprávu mandátové komise přednesl její předseda p.Klepáčna.Na  schůzi je přítomno ze zvolených 81  

   delegátů, 73 delegátů, 8 delegátů je omluveno. Účast činí 90,1 %  zvolených delegátů. Čl.schůze je         

   usnášeni  schopná. 

 

Předseda návrhové komise p.Muroň Zdeněk přednesl celý návrh usnesení . Hlasováním bylo usnesení  

jednohlasně přijato. Závěr provedl  řídící schůze p. Kalus, poděkoval všem členům za účast na této schůzi.  

      

Ve Frýdku – Místku 11.3.2017  

 

  Zezulčík Petr – předseda, Kalus Jan - jednatel,   - zapisovatel ing. Majer Jiří 

   

              

       

                

       

         

 

  

           

     

              

     

 

         

       

          


