
Ces bá slcv svaz,z.s", zemní svaz pro S. Moravu a Slezsko, Jahnova[4,ostrava

místní organizace noŽNov p. n. ze dne 30.11. 20t6

za VÚS čns: pp. M.Martínek, M. Konvička,Ing.Jaro , člen DK, pracovníci sekretariátu vÚs Čns.

ZaMo čRs: pp: Ing. Kocián, Mgr. Cvikl, Holčiák, Holiš
Za Krajsk rri ad: Ing. Florirán, Dr. Mačiíková Mišáková
***:F*{<*tftF***'F**{<**tF****t tl.**tf{.tt******t*ttt**tl.,l.tl.*tF***:tt**************:f

V bor Mo ČRS pravidelně sleduje veškeré zápisy, materiály a usnesení vydávané vÚs ČRs, inemnikonferencí
vÚs Čns ostrava a v pr běhu roku bude respektovat ustanovení Stafutu společného hospoda ení vÚs Čns,
p edevším:kapitoly III. a V. _ odvod finančních prost edk za čl. zrámky a povolenky

Místní organizace zpracuje sumarizaci r'ilovkri za všechny vydané rízemní povolenlry MP a
sumarizaci za P povolenlqy v programu RYBY PRoFEsIoNÁL _ verze pro r.2016.
Sumarizace bude zpracována včetně evidence docházek na jednotlivé revíry a kontrol RS.
Termín zaslání sumarizace je do l5.2.20t7. Všechnv wdané p"e-l-o'syp,royé a republikov,e
novolenky zašle no kontrole zánisri lovkri a čísel revír do 25j1;l017i::sekretariátu VUS

Mo v plném rozsahu respektuje Metodiclcy polcyn o deponovdní zadrženych povolenek.
Povolenky vydávápouze ělenrim vlastní Mo ČRs. Toto ustanovení se netyká ělen z jin; ch
rizemních svaz a MRS.
Návrhy na nové členy rybá ské stráže p edloží Mo do 3t.1.20l7
MO bere na vědomí, že i v r. 2017 pokračuje v hoda 1. povolenka pro děti zdarma.

ZástupciMo ČRS p ihlašují na školení elektrorybá :

LIMIT NÁrlADŮ NA REVÍRY 2016 : 6 864 Kč

LIMIT BEZPLATNYCH POVOLENEK PRO R.2017
CELKEM
cleruŮ 1%

kroužkťr
mládeŽe

MP

422 4 5 3 12 0 12

Hodnocení činnosti DK Mo čns _ bez p ipomínek , dokumentace p edložena, činnost komise
vzotna"

P ipomínkv VÚS ČRS k činnosti Mo ČRS: nejsou.

P ipomínky Mo čRS k činnosfi VÚS čRS _ oreán m. odbor m. komisím: Mo uvádí nár st
prodeje knátkodob; ch povolenek -navrhuje ěást této tržby použit na zl šeni zarybněni.
Byla otev ena problematika predačního tlaku vydry íční na populaci pstruha obecného ve
volnych vodách.
ZaKÚ:je nutno vyvíjet snahu o plnění p edepsaného ZP v privodních druzích ryb, zejména
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