
                                                         Z Á P I S 

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

      dne 17. 03. 2018  v HOSTINCI  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, 

      zvláště pak předsedu VÚS ČRS Ostrava p. Miloše Martínka. Předložil ke schválení program členské 

      schůzek, který byl následně jednohlasně schválen. Dále byl jednohlasně schválen Jednací řád a pracovní 

      předsednictvo ve složení :  Zezulčík Petr,  Kalus Jan  a  Bc.Širuček Jiří. 

      Navržená mandátová komise ve složení:  předsdda Jantsch Josef, Gola František a Šebesta Miroslav  

      Všichni jednohlasně schváleni. 

      Navržená  návrhová komise ve složení: předseda Muroň Zdeněk, Mgr.Jedličková Zdeňka a Foldyna  

      Bohumil.  

      Všichni jednohlasně schváleni. 

      Volební komise ve složení: předseda Matejko Zdeněk, čl. Biolek Jiří,Borovica Miroslav,Šárek Felix 

      a Buřičský Martin. 

      Všichni jednohlasně schváleni.        

2.       Jednatel Kalus provedl kontrolu celého usnesení z minulé členské schůze konané 11.03.2017. 

      Všechny  úkoly byly splněny, žádost o zvýšení míry amura a štiky na 60 cm,  byla na zasedání 

      HO ÚS ČRS Ostrava v zápise č.2/2017 ze dne 05.06.2017 zamítnuta.   

3.       Předseda MO p.Zezulčík Petr  přednesl zprávu o činnosti MO ČRS Frýdek-Místek za volební    

období od  od dubna 2014 do března 2018 a úkoly pro nadcházející  období R 2018. Závěrem 

poděkoval členům výboru za vykonanou práci. p.Pokornému a p.Urbišovi, kteří již do výboru   

      nekandidují a předal  za jejich dlouholetou činnost knihu Řybářství..Zpráva je součástí tohoto   

      zápisu.  

           Zprávu hospodářského odboru přednesl hospodář MO p.Širuček. Podrobně seznámil se  

      zarybňovacím plánem revírů, se Sumářem úlovků  za R 2017 a činnosti rybářské stráže. Zpráva je  

      součástí tohoto zápisu.      

4.       Za ekonomku p.ing.Buzková přednesl zprávu o čerpání rozpočtu v roce 2017 a návrh rozpočtu na  

      rok 2018 jednatel Kalus.Účetní uzávěrka  s popisem hlavních příjmových a výdajových položek  

     účtovaných  roce 2017 je v plusu o 122 675,09 Kč oproti rozpočtu.Rozpočet na rok 2018 je vyrovnaný,  

     výnosy a náklady jsou ve výši 1 450 000 Kč, oproti roku 2017 je snížen o 100 000,- Kč. Zpráva je   

     součástí tohoto zápisu. 

5.   Předseda dozorčí komis p.Buřinský přednesl zprávu DK za R 2017.Uvedl,že DK se v R 2017  

     zbývala kontrolou  veškerou činnosti MO.Jako kárný orgán I.stupně řešila přestupky členů za porušení  

     BPVRP.Při kontrolní organizační a účetní činnosti neshledala dozorčí komise závažných nedostatků 

     Rovněž potvrdil za DK účetní uzávěrku za R 2017 a vyrovnanost rozpočtu na R 2018. Podrobná  

     zpráva je součásti zápisu.  

6.       Na návrh výboru MO ČRS Frýdek – Místek udělil  ÚS ČRS Ostrava za záslužnou a obětavou práci  

     v rybářství Čestný odznak ČRS III. Stupně – bronzový, který převzali z rukou  předsedy VÚS ČRS 

     Ostrava p.Martínka p.p. Kalus Jan, Muroň Zdeněk, Obšasník Jan a Šárek Felix. 

 

     Zprávu mandátové komise přednesl její předseda Jantsch Josef. Konstatoval,že členská schůze je  

     usnášení schopná. Zpráva je součástí tohoto zápisu. 

 

7.        Volby do výboru MO, Dozorčí komise MO, delegátů na územní konferenci, návrh delegáta na  

     Republikový sněm a  návrh člena výboru ÚS ČRS Ostrava   řídil předseda volební komise p. Matejko  

     Zdeněk. Volby proběhly veřejným hlasováním. Zpráva z průběhu voleb je součástí tohoto zápisu. 



 

8.       V úvodu diskuse vystoupil předseda VÚS ČRS Ostrava p.Martínek, pozdravil jménem VÚS jednání  

   schůze. Uvedl,že došlo k urovnání vztahů mezi MO a ÚS,vysvětlily se problémy, kladně hodnotil  

   činnost naší MO, poděkoval za dosavadní vykonanou práci MO s přáním nadále dobré spolupráce mezi 

   MO a ÚS .Seznámil s úkoly ÚS. Do budoucna je důležité zejména udržet dosavadní stav revírů. Na revíry 

   jsou vysoké nájmy, které činí až 5 000 000,- Kč. Zarybnění revírů bude zachováno, tak jak je doposud 

   V roce 2017 byla ÚS vynaložená částka na zarybnění 2 000 000,- Kč, 1 000 000,- Kč bylo z FRR.     

   Dlouhodobý problém na revírech je výskyt rybožravých predátorů zejména vydry říční, která na  

   pstruhových revírech působí značné škody. Záměr je,aby vydra byla vyčleněna z chráněných živočichů. 

   V některých státech npř. v Německu a Polsku je již povoleno vydry  střílet.Třikrát ročně bude vycházet na  

   webových stránkách rybářský zpravodaj , který vydává Rada ČRS první číslo je již vydáno.Pro 

   členy výboru MO bude vydána Instrukce pro GDPR – pro zpracování osobních údajů. 

        p.Zezulčík přednesl návrh,aby náhrada za roční pracovní příspěvek tj. za 10 hodin zůstal ve výši 

   600,-Kč po celé volební období 2018 až 2022 fixován. Úlevy se budou každoročně aktualizovat v našem  

    Informátoru RYBÁŘ. 

          p.Foldyna  z MS Baška vznesl dotaz na předsedu VÚS p.Martínka ohledně poměru ceny povolenky  

     k částce za zarybnění. Poukázal na lovnou míru štiky, která je 50 cm což odpovídá dvouletému stáři  

     ryby, velké procento štik se nevytře z důvodu ulovení. Poukázal na dovoz pstruha o. ze Slovenska. 

     Na hospodáře MO vznesl požadavek na hájení kapra po vysazení . 

    V odpovědi uvedl p.Martínek, zarybňovací plány jsou dány dekrety, tyto nelze překračovat. Zhruba 

    80 % z ceny povolenky jde na nákup ryb pro zarybnění revírů. Máme problémy se životním prostředím je  

    tendence snížit vysazování kapra,který znečisťuje prostředí. Musí se přejít na vysazování dravců. HO má 

   snahu,aby BPVRP byly na všech revírech sjednocené. Zvýšení míry štiky je problém, musela by být dána  

   výjimka KÚ Moravskoslezského kraje Ostrava, který změnu těžko povolí. K nákupu Po., uvedl,že je 

   problém s jeho odchovem není již generační stádo ryb, je narušen jeho genofond, mnoho organizací   

upouští od jeho odchovu. Po. nakupujeme ze Slovenska Domašova v množství asi 30 %.Nakupujeme 

rovněž  od Povodí Odry. Po.začíná dělat  MO Frýdlant n.Ostravicí. Pokud se týká ceny povolenky můžu 

vám  poslat její kalkulaci. Náš ÚS má nejmenší sekretariát z ÚS.  

   K hájení kapra po vysazení se vyjádřil p.Bc.Širuček uvedl, že 14 ti denní hájení je bezvýznamné. 

     Vedoucí RS p.Urbiš poděkoval výboru MO za dobrou spolupráci, informoval,že končí ve funkci  

   vedoucího RS, nabádal k pomoci lovících rybářů členům RS při zákrocích. Poděkoval rovněž členům RS  

   za vzájemnou spolupráci.RS plní také úkoly na úseku životního prostředí. Rovněž vznesl návrh na  

   zvýšení  míry kaprů vysazovaných do revírů. 

       p.Martínek uvedl, pro vysazování platí dekrety a vyhláška, v zarybňovací plánech je kalkulována váha  

   kapra  K2 0,75 kg. t.j. asi 35 cm, v částce 52,- Kč za kg. Máme výjimku lovná míra kapra je 40 cm.  

   Na některých revírech je stanovená horní míra kapra 70 cm. Zaleží na vás pokud chcete mít rybu o větší  

   hmotností bude jich méně vysazených.  

         p.Mišun  návrh zvýšení míry štiky z 50 na 60 cm je i úspora finančních prostředků z důvodu přirozené 

    reprodukce.  

         p.Matejko uvedl,že zarybňovací plány jsou pořád stejné, rybáři požadují větší ryby,do revíru Baštice  

   1A se každoročně vysazuje 4 500 ks kapra K2, kapr za rok do lovné míry nevyroste. 

        p.Elek kriticky poukázal na úpravu vegetace u přítoku do revíru Olešná 2A, kde vlivem vykácení  

   dřevin a porostů  byla vegetace zlikvidována, vybagrování byly zlikvidovány přirozené hnízdiště pro  

   vodní ptáky. Vznesl dotaz, za co se považuje vynášení a vyvážení návnad.  

      p.Zezulčík  navrhl dát tento  dotaz do usnesení dnešní schůze.  

     p. Šárek vznesl požadavek na zvýšení váhy kapra, uvedl,že se vysazují malí kapři. Poukázal na problém 

   lovu ryb na revíru Mohelnice, kde v důsledku rybích přechodů je rybolov omezen.   

        p. Ing.Žajdlík se dotázal na to,zda mají majitelé revírů povinnost sledovat kvalitu vod.  

   K dotazům uvedl p.Martínek: Záměrem odtěžení nánosů z přehrady Olešná je navýšení množství  

   zachycené vody.Všechny vodní nádrže nejsou určeny pro chov ryb,slouží pro zachycení vody a jako 



   zásobárna vody pro průmyslové podniky. Naše vodní nádrže Olešná,Žermanice,Těrlicko jsou vzájemně  

   propojeny. Povodí Odry kvalitu vody sleduje. 

       p.Širuček uvedl, již několikrát jsem uvedl,že pokud se odsouhlasí větší váha kaprů vysazovaných do  

   revírů bude jich měně. Není to rozumná cesta. Domnívám se, že by se našla rozumná cesta jak dát  

   požadavek na VÚS ČRS Ostrava na zvýšení míry štiky, který by se dal následně prosadit na KÚ  

   Moravskoslezského kraje.  

Dále uvedl, že z důvodu stavby mostu přes rybník Arnošt nebude tento po dobu stavby v provozu. 

 

   Další podstatné dotazy ani připomínky nebyly vzneseny, řídící schůze diskuzi ukončil. 

 

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

    jednohlasně přijato.  

 

    Závěr provedl  řídící schůze Kalus, poděkoval všem členům za účast na této schůzi a popřál všem hezké 

   zážitky při rybolovu. 

        

   Ve Frýdku – Místku 17.3. 2018  

 

   Zezulčík Petr – předseda MO  

   Kalus Jan – jednatel MO 

   Ing. Majer Jiří - zapisovatel  

   

              

       

                

       

         

 

  

           

     

              

     

 

         

       

          


