
Naše Bečva rok poté
Od ekologické havárie na naší řece Bečvě uběhl rok. O jejím roz-
sahu asi nejlépe vypovídají následující čísla:

1. Přímá škoda na uhynulých rybách – 24 miliónů korun

2. Náklady na sběr uhynulých ryb – 442.351 korun

3. Náklady na likvidaci uhynulých ryb v kafilérii – 469.204
korun

Přestože celková škoda byla vyčíslena na téměř 25 miliónů korun,
do  dnešního  dne  nebyl  usvědčen  jasný  viník  této  ekologické
havárie. A upřímně řečeno si myslím, že k usvědčení konkrétního
viníka v budoucnu zřejmě ani nedojde.

Do Bečvy se postupně vrací život. Náš územní svaz s podporou příspěvků na transparentní účet, dotací a darů
krajů a okolních měst do postižených revírů již do dnešního dne navíc vysadil 500.000 kusů plůdku podoustve,
14.000 ks dvouleté parmy a 2.000 ks ostroretky ve stáří tří let. 

Proto je v dnešní době hodně důležité, aby byl kompetentními orgány vypracován takový soubor opatření, který
by v praxi zamezil případným dalším podobným událostem.

Bečva i ostatní naše řeky si to rozhodně zaslouží.

Pavel Kocián

Kolik ryb se běžně loví na našich revírech a také kolik ryb se do těchto revírů vysazuje, to je zřejmě to hlavní co
zajímá většinu našich členů. Proto jsme si pro vás připravili grafický přehled úlovků vybraných druhů ryb a to ve
srovnání let 2018 až 2020.
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Statut  hospodaření  územního svazu ČRS vychází  z usnesení  Republikových  sněmů ČRS,  Stanov  ČRS  a
Jednacího řádu ČRS a definuje veškerá pravidla hospodaření,  která jsou závazná pro všechny organizační
daného územního svazu. Na letošní konferenci našeho územního svazu předložil výbor územního svazu všem
delegátům nové znění  našeho Statutu hospodaření.  Po projednání  bylo nové znění  tohoto Statutu delegáty
schváleno. 

Jelikož nový Statut obsahuje řadu změn, tak jsme oslovili předsedu našeho územního svazu, aby nás s těmito
změnami podrobněji seznámil.

Jakou změnu v tomto Statutu pokládáte za nejvýznamnější?

Těch  změn  je  celá  řada.  Já  osobně  za  velmi  důležitou  změnu  považuji
možnost kontrol zástupců územního svazu při výlovech a následně distribuci
ryb do revírů z rybochovných zařízení našich místních organizací. Přitom bych
byl  velmi  nerad,  kdyby  toto  opatření  vyvolávalo  u  dodavatelů  jakýsi  pocit
nedůvěry v jejich poctivost. O tom to vůbec není, ale na druhou stranu je třeba
si uvědomit že náš územní svaz místním organizacím ročně za dodávku ryb
proplácí téměř deset miliónů korun. To jsou přece peníze vybrané od řadových
členů při  prodeji  povolenek a  naší  povinností  je  chovat  se  s  péčí  řádného
hospodáře.

Jak v praxi budou takové kontroly probíhat?

Místní  organizace  oznámí  v  předstihu  našemu  hospodáři  a  rybářskému
technikovi územního svazu termín výlovu a distribuce ryb do revírů a na místo

výlovu  a  následné  distribuce  bude  vyslán  příslušný  zástupce  územního  svazu  (člen  profesionální  rybářské
stráže, popřípadě jiný zástupce),  který bude po celou dobu výlovu a distribuce ryb kontrolovat  tyto činnosti.
Pokud bude vše v pořádku a množství vylovených ryb bude v souladu s dodacím listem, tak svým podpisem na
dodacím listu potvrdí správnost dodávky. 

Zde je nutné podotknout, že bez podpisu oprávněného zástupce nebude následná faktura proplacena.

Obsahuje novela Statutu hospodaření i další
podstatné změny?

Další  velmi  podstatnou  změnou  je  i  zavedení
odměn  pro  naši  dobrovolnou  rybářskou  stráž.
Toto  opatření  vešlo  do  praxe  i  díky  naší
elektronické aplikaci  pro rybářskou stráž,  neboť
na  odměny  za  výkon  funkce  dosáhnou  jen  ti
aktivnější členové dobrovolné rybářské stráže. A
právě  jejich  aktivitu  lze  z  této  aplikace  velmi
jednoduše  vyhodnotit.  Nyní  zbývá  vypracovat
podrobný  návrh  kritérií  pro  toto  odměňování,
který  ještě  musí  následně  projednat  a  schválit
výbor územního svazu.
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A čeho se týkají další změny, o kterých jste se doposud nezmínil?

Například dochází k snížení sortimentu vydávaných povolenek, kdy jsou zrušeny dvou denní a čtrnácti denní
krátkodobé povolenky, o které byl malý zájem. Nadále budou k dispozici pouze jednodenní, týdenní a měsíční
povolenky. Toto opatření přináší samozřejmě i úsporu v nákladech tisku.

Dále  se  zavádí  do  kompetence  výboru  územního  svazu  možnost  změny  manipulačního  poplatku  za  výdej
povolenky, včetně metodiky metodiky jeho rozdělení mezi místní organizace a samotný územní svaz. 

V novele se také zpřesňují pravidla pro prodej zlevněných typů povolenek jednak pro mládež a studující denního
studia do 26 let věku, kdy studující musí při výdeji předložit platný doklad o studiu a také pro držitele průkazu
ZTP nebo ZTP/P, kdy u výdeje povolenky bude vyžadováno předložení příslušného průkazu.

Ostraha našich rybářských revírů byla v roce 2020 zajišťována tak jako v předchozích letech rybářskou stráží
dobrovolnou, vykonávající činnost při jednotlivých MO a rybářskou stráží profesionální, která vykonává činnost
na základě pověření Výboru územního svazu. 

Začátkem roku 2020 bylo provedeno tak jako v předchozích letech vyhodnocení kontrolní činnosti RS za rok
2019  na  základě  přehledů  o  činnosti,  předaných  při  ročních  hospodářských  kontrolách.  Na  základě  těchto
přehledů byla také provedena aktualizace členů RS vykonávající  činnost  v rámci  ÚS a opět  byly  zjištěny u
některých  MO  rozdíly  oproti  skutečnosti  i  přesto,  že  do  MO byly  zaslány  formuláře  přehledů  o  činnosti  s
předvyplněnými jmény a čísly členů RS, příslušné MO. 

Tím v  podstatě  skončila  podobnost  s  předchozími
roky.  V  danou  dobu  jsme  ještě  netušili,  že
nadcházející  rok  bude  značně  rozdílný  od  roků
předchozích.  Aktiv  vedoucích RS byl  z  únorového
termínu  přeložen  z  důvodu  vznikající  aplikace  pro
mobilní telefony a na aktivu tato aplikace měla být
představena.  Bohužel  plánovaný  březnový  termín
konání  aktivu  vedoucích  RS  se  již  nepodařil
zorganizovat  v  důsledku  rozšíření  celosvětové
pandemie  COVID-19  i  do  naší  republiky  a  přijatá
protiepidemická  opatření,  neumožňovala  konání
akcí,  na  kterých  se  potkává  více  lidí.  Rozšíření
pandemie  ovlivnilo  chod  celé  společnosti  a  do
značné míry ovlivňovala přijatá opatření i samotnou
kontrolní  činnost RS. Při kontrolní činnosti  musela být dodržována přísná hygienická opatření.  Kontrolu bylo
potřeba vykonávat za použití ochrany dýchacích cest, ochranných rukavic a dodržovat dostatečnou vzdálenost
od lovícího. Pokud byla kontrolní činnost vykonávána tak většina členů RS tato přijatá opatření dodržovala, ale
bohužel se našli i tací, kteří tato opatření naprosto ignorovali a takové chování následně vedlo ke stížnostem
lovících na tyto členy RS. Většině členů RS je však nutno poděkovat za řádně vykonávanou kontrolní činnosti v
takto ztížených podmínkách. 

Od konce března byla zkušebně testována aplikace pro RS a od 16. dubna začala být tato aplikace testována v
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ostrém provozu. Na základě připomínek a námětů RS kteří aplikaci testovali, byly provedeny úpravy a vylepšení
pro příjemnější  práci  s touto aplikací  při  výkonu kontrolní  činnosti.  Od konce dubna byla aplikace postupně
uvolňována  do  MO.  Největší  rozšíření  do  MO nastalo  v  druhé  polovině  roku  2020,  po  uskutečnění  aktivu
vedoucích RS, kde vedoucí byli s aplikací seznámeni. Do konce roku aplikaci využívalo celkem 193 členů RS z
35 organizací. Za dobu používání aplikace bylo do aplikace zaznamenáno 10241 pochůzek, 30060 provedených
kontrol,  kdy  29450  bylo  bez závad,  při  449 kontrolách  bylo  lovícím uděleno  napomenutí,  161  lovícím byla
zadržena  povolenka.  V  daném  období  nebylo  možno  evidovat  neoprávněný  lov  (pytláctví)  proto  zde  není
uváděno. Celkový čas RS strávený při kontrolní činnosti činil 6248 hodin a 37 minut. V uvedených hodnotách je
zahrnuta i činnost prof. RS, která také změnila záznamové zařízení a používá tuto mobilní aplikaci. V aplikaci
vykázali 2532 hod. 49 min. 3125 kontrolních pochůzek, zkontrolovali  6694 lovících, udělili  133 napomenutí a
zadrželi 48 povolenek. Celkově lze aplikaci hodnotit kladně a většina uživatelů z řad RS aplikaci hodnotí kladně.
Bohužel některé MO se k používání aplikace staví laxně až odmítavě pravděpodobně z důvodu vyšší možnosti
kontroly  vykazované kontrolní  činnosti.  Je pravdou,  že je řada členů RS kteří  by aplikaci  rádi  využívali,  ale
bohužel  vlastní  mob.  tel.  s  operačním systémem iOS,  který  aplikace  pro  RS nepodporuje.  Bylo  plánováno
rozšíření  aplikace  i  pro  tento  operační  systém,  ale  vzhledem  ke  skutečnosti,  že  je  připravován  „Rybářský
informační systém“ pod záštitou Celorepublikové rady ČRS, který mobilní aplikaci pro RS bude také obsahovat,
bylo by nehospodárné vynakládat nemalé finanční prostředky na rozšíření aplikace z důvodu překlenutí jednoho
roku, kdy by nová aplikace měla být v provozu, napříč celým ČRS a MRS. 

Po  uvolnění  přísných  protiepidemických  opatřeních  bylo  možno  tedy  svolat  aktiv  vedoucích  RS,  který  se
uskutečnil 30. 6. 2020 a 1. 7. 2020 na tradičních
místech v Ostravě a Litovli.  Účast  z MO byla k
pokročilému  termínu  na  velice  dobré  úrovni  a
diskuse byla též velice obsáhlá. Celkem se aktivů
zúčastnilo 53 zástupců z 41 místních organizací,
zástupci  čtyř  MO  se  omluvili.  Na  aktivu  byli
vedoucí  informování  o  úpravách  v  bližších
podmínkách výkonu ryb. práva pro rok 2020 a též
o  změnách  v  soupisu  revírů.  Opětovně  byli
vedoucí RS upozorněni na nutnost zápisu kontrol
do  přehledu  o  úlovcích  čitelným  způsobem  a
červenou barvou,  při  používání  razítek je  nutno
dodržet velikost dle vzoru z roku 2018. 

Zkoušky pro nové zájemce o výkon RS se z výše
uvedených  důvodů  uskutečnily  též  v  pozdním

termínu oproti zvyklosti a to 23. 6. 2020 v Ostravě. Na zkoušky se dostavilo celkem 30 zájemců, z kterých se
zkoušku nepodařilo složit 5 uchazečům. Působnost v roce 2020 byla rozšířena 4 členům RS. 

RS při MO v roce 2020 při kontrolních pochůzkách zadržela 174 povolenek a prof. RS zadržela 48 povolenek.
Celkem bylo v roce 2020 zadrženo 222 povolenek. Většina zadržených povolenek byla odeslána do depozitu v
sídle ÚS. Celkový počet povolenek zaslaných do depozitu bylo 165. Rozdíl mezi celkovým počtem zadržených
povolenek a povolenek zaslaných do depozitu tvoří povolenky zadržené v měsíci listopadu a prosinci, kdy se
povolenky do depozitu již nezasílají z důvodu roční sumarizace a dále povolenky celosvazové, celorepublikové,
vydané mimo náš ÚS a povolenky vydané členům MRS. Z přehledu o zadržených povolenkách zaslaných do
depozitu je možno zjistit, že nejvíce povolenek bylo zadrženo za lov mimo stanovenou denní dobu lovu 43x,
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překročení limitu a nezapsání úlovku 35x, lov na více prutů 13x, nepřítomnost u prutů 8x, smazatelné pero 7x,
nezapsání docházky, neplatný RL, ponechání vyjmenovaných druhů ryb přes limit (měsíční) 12x, nepovolené
vnadění, lov v době hájení a ostatní přestupky. 

Největší výkonnost mezi dobrovolnou RS při MO opět vykázali p. Kaloč Jan, který dle dat z aplikace vykázal
454:39:19  hodin  kontrolní  činnosti,  při  které  zkontroloval  1303  lovících,  udělil  26  napomenutí  a  zadržel  12
povolenek. Dále pan Košárek Marcel, který vykázal 331:19:15 hodin kontrolní činnosti,  při které zkontroloval
4244 lovících, udělil 42 napomenutí a zadržel 22 povolenek. Tito dva členové se také podíleli na testování a
zavádění  aplikace pro RS. Na základě výše uvedeného,  byli  členové koncem roku za svoji  aktivitu oceněni
drobnou finanční odměnou. 

Mezi prof. RS největší aktivitu vykazoval p. Tomáš Nitka, který vykázal 850:54:25 hodin kontrolní činnosti, při
které zkontroloval 4401 lovících, udělil 54 napomenutí a zadržel 34 povolenek. Též se podílel na testování a
zavádění aplikace pro RS. 

Profesionální rybářská stráž od začátku roku pracovala ve stejném složení jako v roce 2019. Začátkem roku se
uskutečnila pracovní schůzka členů prof. RS na které bylo provedeno vyhodnocení činnosti za uplynulý rok a
byla provedena koordinace činnosti prof. RS na rok 2020. 

Činnost prof. RS byla kontrolována v úvodu roku na základě dat z Mobbitestu a měsíčních zpráv odevzdávaných
společně s fakturou. V průběhu roku většina členů prof. RS ukončila pro evidenci kontrolní činnosti využívat
Mobbitest a plně začali  používat novou aplikaci  pro RS. Z dat z Mobbitestu, následně z aplikace pro RS a
odevzdaných zpráv je patrné, že kontrolní činnost byla i v roce 2020 na dobré úrovni a členové prof. RS si řádně
plní stanovené úkoly. 

V průběhu roku ukončil činnost ve funkci RS p. Jakub Vávra, který se stal zaměstnancem ÚS a tři členové prof.
RS oznámili,  že svoji  činnost  chtějí  ukončit,  popřípadě snížit  roční  hodinový  úvazek.  Ke konci  roku ukončil
činnost pan Veselý Roman, Bc. Jan Hloušek a Ing. Cigánek požádal o snížení ročního hodinového úvazku. Na
základě této skutečnosti bylo rozhodnuto o vypsání výběrového řízení na uvolněná místa prof. RS. Došlo však k
ponížení  ročního  hodinového  úvazku  na  polovinu.  Ke  snížení  celkového  hodinového  ročního  úvazku  však
nedošlo,  jelikož byl  navýšen počet členů prof.  RS. K navýšení počtu RS bylo přistoupeno z důvodu snížení
množství přejezdů mezi jednotlivými revíry. Výběrové řízení bylo dokončeno v jarních měsících roku 2021. 

I v roce 2020 byly zejména v období prázdnin prováděny hromadné kontrolní akce ve spolupráci s Policií ČR na
Slezské Hartě. Na tomto revíru již došlo k značné nápravě v chování rybářů a vzhledem k povolenému 24 hod.
Bohužel ani zlepšení stavu v chování lovících rybářů nezabránilo vyhlášení pásma hygienické ochrany vodního
zdroje 2. stupně, kdy dané opatření bude mít značný vliv pro pobyt u vody při výkonu rybářského práva. 

Celkově  lze  kontrolní  činnost  prof.  RS a  dobrovolné  RS při  MO hodnotit  kladně  s  pozitivním přínosem na
zlepšující se kázeň rybářské veřejnosti při výkonu rybářského práva. 

Jak je patrné z počtu zadržených povolenek, tak činnost prof. RS i RS při MO je nezastupitelná a stále potřebná. 

Neformální setkání se zástupci místních organizací

Díky mimořádným vládním opatřením v  souvislosti  s  výskytem pandemie Cocid  19 došlo  k  omezení  přímé
komunikace územního svazu se zástupci jednotlivých místních organizací.
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Proto se výbor územního svazu rozhodl a následně zrealizoval neformální setkání se zástupci všech místních
organizací, a to v pěti místních organizacích: v Hranicích, Karviné, v Opavě, Litovli a v Příboru.

Místním organizacím byly předem zaslány tři okruhy témat k diskuzi:

Blíží  se volební  rok.  Jste  schopni  sestavit  kandidátku,  nepotýkáte  se s  odlivem zájmu o  funkce  ve
výborech vašich MO?

Vaše produkce na rybochovných zařízeních, další náměty a směry.

Vaše představy o dalším vývoji ČRS obecně, vztahy MO – územní svaz, vaše názory a návrhy.

K 18.  září  proběhla tato setkání  všude,  až na setkání  v Příboru,  které se uskuteční  ve čtvrtek,  23.  září.  O
výsledcích z těchto setkání vás budeme informovat v některém z dalších vydání Zpravodaje

Rezervační systém na Slezské Hartě již bez problému funguje

Před nedávnem byl na Slezské Hartě spuštěn rezervační systém za účelem bivakování v zátopových pásmech
této přehrady. Zatím funguje na dvou místech a to v Rázové a na Dlouhé stráni. 

Od samotného spuštění tento systém funguje bez závad a našimi rybáři bylo již zarezervováno víc jak 330 dní
pobytu s možností bivakování.

Oprava  Pašůvky  bude  brzy
zahájena

Z  důvodů  probíhajícího  soudního
sporu  s  firmou,  která  již  dříve
neoprávněně  zahájila  stavební
práce  na  rybníku  Pašůvka,  nebylo
možné  zahájit  plánovanou
revitalizaci  tohoto rybníku.  Dnes je
již  vše  vyřešeno,  a  tak  výbor
územního  svazu  vyhlásil  výběrové
řízení na tuto stavbu. Bylo osloveno
celkem  šest  potenciálních
dodavatelů,  kteří  měli  své  nabídky
předložit do poloviny září.

Zároveň byla ustanovena výběrová
komise  ve  složení:  Ing.  Trybuček,
Bc. Širuček a Ing. Drobek.

Pokud vše proběhne podle plánu, tak stavební práce by měly být ukončeny do začátku léta příštího roku. Tento
rybník bude sloužit jako rybochovné zařízení územního svazu pro chov reofilních druhů ryb.

Elektronické místenky již od příštího roku 

Postupná elektronizace zasahuje do všech oblastí. Ne jinak tomu bude i v případě vydávání místenek na naše
dva místenkové úseky na pstruhových revírech – na Ostravici a na Moravici.

Od  příštího  roku  bude  zájemcům  umožněn  prodej  jednodenních  místenek  prostřednictvím  rezervačního
systému, který dnes již  funguje na Slezské Hartě. Peníze za prodej těchto místenek budou deponovány na
speciálním  účtu,  za  účelem  vyhodnocení  příjmů  a  výdajů,  vztahujících  se  k  výše  uvedeným  místenkovým
úsekům.
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Po  roční  pauze  proběhl  18.-20.  června  další  ročník  Národního  kola  Zlaté  udice,  kterou  letos  pořádal
Východočeský územní svaz.  Přestože se na severní Moravě kvůli coronaviru nepodařilo realizovat nominační
územní  kolo  Zlaté  udice,byl  sestaven tým závodníků,  který do Hradce Králové na Národní  kolo  vycestoval
reprezentovat náš územní svaz.  

V sestavě nechyběli ostřílení závodníci z předchozích ročníků, ale také bylo v týmu několik nováčků. Kromě toho
byl  v  sestavě  rekordní  počet  dívek,  v  kategorii  žáků  startovaly  hned  tři.  V  kategorii  juniorů  za  ÚS
Moravskoslezský reprezentoval Štefan Tichý (MO Ostrava), který v letošním ročníku mohl díky věkové výjimce
startovat  letos  naposled.  Za  žákyně  reprezentovala  Anička  Škrobánková  (MO  Vítkov)  a  v  kategorii  žáků
reprezentovali Eliška Vladyková (MO Bohumín), Natálie Kepáková, Dominik Dresler, Nikola Dreslerová (všichni
MO Ostrava). Od začátku bylo zřejmé, že to děvčata nebudou mít v chlapecké kategorii snadné. Nicméně jsme z
předchozích ročníků věděli, že i tak mohou útočit na nejvyšší příčky. 

Tento ročník Zlaté udice probíhal ve standardní
podobě. První den po příjezdu soutěžily týmy v
rybářských  znalostech.  Opět  jsme  si  v  této
oblasti  nevedli  vůbec  špatně.  V  jednotlivcích
obsadili  třetí  místa Dominik a Anička. Celkově
se tým našeho územního svazu po pátečních
znalostech umístil na druhém místě.  V sobotu
soutěž pokračovala dvoukolovým lovem ryb na
řece Orlici. Pro naše méně zkušené závodníky v
této oblasti byla řeka velmi těžká a šesté místo
pro nás nebylo velkým překvapením. Nicméně v
součtu s pátečním umístěním jsme se po dvou
dnech  pohybovali  na  děleném  třetím/čtvrtém
místě. A před námi byla poslední část soutěže,
na  kterou  se  naopak  celý  tým  soustředil
prioritně.  V  neděli  se  tedy  soutěž  uzavřela
závodem v rybolovné  technice.  Náš tým se v
části  RT umístil  na krásném druhém místě za
MRS. 

V  celkovém  hodnocení  po  sečtení  všech  tří
soutěžních dnů se tým našeho územního svazu
umístil na třetí bronzové pozici. Čímž byla sice
přerušena  série  tří  vítězství  v  předchozích
letech,  nicméně  po  velké  pauze  a  velmi

omezené přípravě je tento výsledek dalším pěkným úspěchem naší mládeže.

Tímto bych rád poděkoval všem závodníkům za kvalitní reprezentaci, rodičům a trenérům za kvalitní přípravu a
vstřícný přístup k celé akci. 
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 Proběhlo národní kolo Zlaté udice
 Jiří Plachý



Aktuálně z jednání VÚS

ze dne 17. 6. 2021

Výbor územního svazu mimo jiné projednal a schválil toto usnesení:

Bere na vědomí: 

-  Informace ke kontrole usnesení z minulých zasedání a došlou poštu

-  Informace a zprávy podané k bodům dle plánu práce, včetně diskuzních příspěvků

Schvaluje 

-   plán jednání VÚS dne 17.6.2021

-   nákup 2ks plovoucích zařízení (mol) v Roudně.

-   proplacení 50% nákladů na opravu revíru Rýžoviště (MO ČRS Rýmařov) – bod. 106

-   přeložení termínu územní konference

-   návrh na novelizaci Statutu hospodaření k předložení na územní konferenci

-   stanovisko VÚS k navrhovanému formátu povolenek (ÚL)

-   žádost MO Bohumín – výjimka z denní doby lovu Odra 1B

-   žádost MO Přerov – lov z plavidel na dolním toku Bečvy na zkušební dobu

-   žádost MO Zábřeh – omezení lovu dravců na výše uvedenách revírech

-   žádost MO Ostrava – prodloužit zákaz rybolovu na Porubce z důvodu chovného revíru 

-   žádost MO Vítkov – nejmenší lovná míra pstruha obecného na revíru Moravice 4 na 25 cm. 

-   zveřejňování a prezentování materiálů a informací až po projednání a schválení orgány ÚS.

Neschvaluje

-  žádost MO Frýdek Místek – lov a vnadění ryb pouze ze břehu na revírech Olešná 1A, Baštice 1A 

-  žádost MO Jeseník – platba za násadu Po3-4 z hájeného úseku Bělá (pstruh obecný)           

-   žádost MO Vítkov zákaz přisvojování si  candáta obecného na revíru Budišovka 1A 

Ukládá: 

162.  Jednateli  informovat  místní  organizace  o  odložení  termínu  konference,  zajistit  rozeslání  připravených
materiálů na MO (uzávěrka, rozpočet, deleg. lístky  atd.) - neprodleně

163. Jednateli – zajištění 2 krátkodobých výjimek z denní doby lovu na revíru Odra 1A - neprodleně 

Aktuálně z jednání mimořádného VÚS

ze dne 19. 8. 2021
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 Aktuálně z jednání výboru územního svazu



Výbor územního svazu mimo jiné projednal a schválil toto usnesení:

Schvaluje 

-   návrh na smír s fa. Zaminkar, s. r. o.

-   zahájení výběrového řízení na Pašůvku a ustanovení výběrové komise

-   návrh smlouvy na odkup parcel vodního díla od MO ČRS Jablunkov

-   návrh na rozpracování možnosti elektronického prodeje místenek na místenkové úseky

-   vytvoření anketního systému pro místní organizace

-   po zjištění podmínek zrušit transparentní účet k Bečvě k datu 31.12.2021

Ukládá: 

164. Jednateli - kontaktovat Ing. Halaše ve věci stavebního dozoru na Pašůvce

165. Jednateli - zorganizovat regionální schůzky s MO ČRS

166. Jednateli - předložit JUDr. Navrátilovi smlouvu na nákup vodního díla od MO Jablunkov k revizi

167. Jednateli - kontaktovat společnost Marf, zajistit službu Gmail pro ÚS.

168. Jednateli - zjistit podmínky zrušení transparentního účtu k Bečvě.
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