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RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s.
Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

709 00 OSTRAVA 1, Jahnova 14
___________________________________________________________________________

č.j. :    1068/17                                                             

Všem MO ČRS
členům územního výboru ČRS
členům DK p ři VÚS ČRS Ostrava
předsedům odbor ů a komisí VÚS ČRS

RADA ČRS Praha

ZZ  Á P I S   Á P I S   

Z   JEDNÁNÍ   ÚZEMNÍ  KONFERENCE  ČRS

ZE DNE 27.KVĚTNA 2017

Přítomni : 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. Na úvod uvedl, že úkolem konference je jako vždy projednat zásadní hospodářské materiály,
přičemž je nutno reagovat na současnou sociální situaci v ČR. Připomenul usnesení XV. Sněmu ČRS
v listopadu r. 2016 a také skutečnost, že v jarním období r. 2018 proběhnou volby do všech orgánů
místních organizací a územního svazu. V této souvislosti připomenul nutno řešit výběr odpovědných
kandidátů s předstihem a s rozvahou tak, aby další chod složek ČRS byl na patřičné úrovni zajištěn. 

1. Schválení jednacího řádu, volba pracovního p ředsednictva, komise mandátové a návrhové. 

Předseda  územního  svazu  ČRS  Ostrava  (dále  jen  ÚS)  předložil  návrh  na  složení  pracovního
předsednictva, návrhové a mandátové komise. Návrhy byly doplněny o členy z pléna – viz usnesení.
Program jednání byl schválen dle pozvánky, zaslané všem MO ČRS 10.5.2017. 

2. Kontrola pln ění usnesení. 

Jednatel  zopakoval  celé znění usnesení z územní konference ze dne 11.  června 2016. K bodu III.
usnesení  stručně  okomentoval  úkoly  uvedené  pod  body  A  –  C.  K předloženému plnění  usnesení
nebylo připomínek. 

3. Plán práce územního svazu ČRS na r. 2017.

Písemný materiál po projednání v zasedání ÚS v prosinci 2016 a lednu 2017 byl zaslán všem místním
organizacím ČRS. Jednatel ÚS Plán práce stručně okomentoval a zdůvodnil jeho složení. 

4. Zpráva mandátové komise. 

Pan Jaroslav  Škrobánek,  zvolený  předseda mandátové komise uvedl,  že  je  přítomno 59 delegátů
s hlasem rozhodujícím a 5 členů dozorčí komise. Konference je usnášení schopna. 
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5. Zpráva o činnosti ÚS ČRS Ostrava za rok 2016.

Písemnou  zprávu  obdrželi  všichni  delegáti  v předstihu  s pozvánkou.  Předseda  ÚS  p.  Martínek
jednotlivé  kapitoly  zprávy  okomentoval  a  k některým bodům podal  podrobné vysvětlení.  Uvedl,  že
zpráva nemůže postihovat  podrobně  veškerou činnost  výboru  ÚS a jednotlivých odborů.  Na závěr
vyslovil poděkování všem, kteří se na hospodářských, organizačních i sportovních výsledcích v r. 2016
podíleli. 

6. Účetní uzáv ěrka ÚS ČRS Ostrava za r. 2016 a rozpo čet na r. 2017.

V tomto spojeném bodu jednání ekonom p.  Běčák podrobně  komentoval  písemné materiály,  které
delegáti obdrželi. Součástí komentáře k uzávěrce byl i návrh na rozdělení hospodářského výsledku ÚS
za r. 2016. 
K rozpočtu na r. 2017 uvedl,  že je zpracován s maximální úsporností a na základě  skutečností z r.
2016. Zde zdůvodnil základní položky rozpočtu – především plánovanou hodnotu násad do rybářských
revírů, nárůst finančních prostředků na nájmy za revíry a režijní položky rozpočtu. 

7. Zpráva dozor čí komise územního svazu ČRS Ostrava. 

Předseda dozorčí komise p. Čilipka přednesl obsáhlou zprávu o činnosti DK. Uvedl, že v průběhu roku
se  komise  zabývala  kontrolou  činnosti  územního  výboru  a  jeho  sekretariátu  se  zaměřením  na
hospodárnost  a  ekonomiku  ve  všech  oblastech  činnosti.  Na  základě  účasti  zástupců  DK  u
hospodářských  prověrek  konstatoval  zlepšenou  činnosti  dozorčích  komisí  v MO  ČRS.  V rámci
pravidelných kontrol se zabývala řešením investičních akcí územního svazu, kontrolou plánu práce a
rozpočtů  jednotlivých  odborů  ÚS,  autoprovozem  územního  svazu  a  podrobnou  kontrolou
vynakládaných  finančních  prostředků  ve  všech  oblastech.  Konstatoval,  že  v rámci  kontrol  nebyly
zjištěny závažné ani zásadní nedostatky. Podrobně se vyjádřil k účetní uzávěrce, návrhu rozpočtu –
tyto  doporučil  konferenci  ke  schválení  –  a  přednesl  stanovisko  komise  k návrhu  kalkulace  cen
povolenek. 

8. Kalkulace cen povolenek na r. 2018. 

Pan Běčák předložil 2 varianty cenové kalkulace územních povolenek. Jejich zpracování a výsledek
podrobně zdůvodnil. 
Stručný komentář k tomuto materiálu přednesl předseda p. Martínek s konstatováním, že ceny ročních
povolenek  mimopstruhových  se  nezměnily  od  r.  2013.  Vzhledem  k závažnosti  tohoto  materiálu
doporučil  ke kalkulaci  dílčí  diskusi  a hlasování.  V diskusi vystoupili  pp.  Ing. Kocián,  Kývala,  Matěj,
Majer,  Škrobánek  a  Sklenář.  V návaznosti  na  diskusní  příspěvky  a  předložený  materiál  bylo
hlasováním rozhodnuto o schválení varianty – viz usnesení. 

9.  Čerpání  Fondu rozvoje  revír ů  (FRR)  od minulé konference a návrh  na p říděl  do FRR od
1.1.2018.

Jednatel formou prezentace předložil a okomentoval čerpání z FRR za období od minulé konference
se zdůvodněním jednotlivých  položek.  Písemný materiál  k tomuto  bodu obdrželi  delegáti  ve  formě
tabulkového přehledu a výpisu z příslušného účtu. 
V souvislosti se zvýšením členského příspěvku s platností od příštího roku o 100 Kč, předložil návrh na
posílení příjmu do FRR z prostředků územního svazu. K materiálu nebylo připomínek. 

10. Investice Roudno. 

V návaznosti na komentář ke Zprávě o činnosti doplnil předseda p. Martínek informace k probíhající
investici  Informační  a  školící  středisko  ČRS  v Roudně,  popsal  rozsah  střediska  a  zdůvodnil  jeho
stavbu.  Stručně  se  vyslovil  také  k problematice  investice  v Razové  s informací,  že  trvá  snaha  o
odprodej pozemku a zpracovaného projektu. 
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11. Diskuse. 

V úvodu diskuse vystoupil rybářský hospodář ÚS p. Konvička. Hovořil k problematice nájemních vztahů
se státními podniky (Povodí a Lesy ČR) a v této souvislosti podpořil navržené složení rozpočtu na r.
2017.  V souvislosti  s návrhem  usnesení  doporučil  využít  FRR  k nákupu  a  zajištění  násad
nedostatkových  druhů  ryb  nad stanovený  zarybňovací  plán.  Ve  svém vystoupení  se  dále  zabýval
problematikou zpracování statistiky úlovků a v návaznosti na jednání hospodářského odboru při Radě
ČRS se vyslovil k problematice výdeje rybářských lístků a záměru na sjednocení BPVRP v celém ČRS.

V další diskusi vystoupili pp. Krčma, Bednář, Kocián, Matěj, Najdek, Kočí. K dotazům se vyslovili pp.
Konvička a Martínek. Předseda ÚS informoval dále konferenci o průběhu řešení žádosti o výjimku z
doby lovu pro rok 2017 až 2019.

V diskusi vystoupil předseda DK p. Čilipka. Uvedl, že závažné rozhodnutí o ceně územních povolenek
pro  rok  2018  je  v kompetenci  konference,  nicméně  přednesl  doporučení  členů  komise  k této
problematice. Dále navrhl do usnesení úpravu podmínek čerpání z FRR. 

12. Usnesení.

Předsedající p. Martínek vyzval předsedu návrhové komise ing. Pavla Bierského k předložení návrhu
na usnesení. Po doplnění návrhu byli delegáti vyzváni k hlasování. 
Po provedeném hlasování  předseda p.  Martínek  poděkoval  všem přítomným delegátům za aktivní
přístup a jednání konference ukončil. 

U S N E S E N Í

územní konference delegátů MO ČRS, konané dne 27.5.2017
_______________________________________________________________

Územní konference po projednání programu a vyslechnutí všech diskusních příspěvků a námětů: 

I. Bere na v ědomí :

1. Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání konference.
2. Účetní uzávěrku ÚS ČRS Ostrava za rok 2016 a návrh na rozdělení 

hospodářského výsledku za rok 2016.
3. Rozpočet ÚS ČRS Ostrava na rok 2017.
4. Plán práce ÚS ČRS Ostrava na rok 2017.
5. Zprávu DK ÚS ČRS o činnosti. 
6. Zprávu mandátové komise.
7. Předložené materiály k bodům programu, diskusní příspěvky a náměty.
8. Informaci o postupu realizace Investice Roudno.

II. Schvaluje :

1. Složení :
pracovního  předsednictva :  pp.  Miloš  Martínek,  Ing.  Přemysl  Jaroň,  Milan  Konvička,  Karel
Běčák

Mandátové komise: Jaroslav Škrobánek, Petr Machala, Miroslav Kiszka 

Návrhové komise:  Ing. Pavel Bierski, Ing. Luděk Palička, Ing. Radovan Jahn

2. Jednací řád konference.
3. Zprávu o činnosti územního svazu za r. 2016.
4. Úpravu odvodu finančních prostředků do FRR s platností od 1.1. 2018.
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5. Čerpání Fondu rozvoje revírů za období  květen 2016 – duben 2017.   
6. Kalkulaci cen územních ročních povolenek na r. 2018 -

MP  ve výši   1 600,00 Kč,  P  ve výši  1 700,00 Kč.
7. Statut společného hospodaření a rybolovu jako součást Zásad hospodaření ÚS ČRS Ostrava.

III. Ukládá :

A) Výboru ÚS ČRS Ostrava – nepřekročit v r. 2017 stanovenou hodnotu 
zarybňovacích plánů revírů ve společném hospodaření o více jak 5%.

B) Všem MO ČRS – respektovat znění Statutu společného hospodaření,
především termíny pro odvod finančních prostředků za prodej povolenek a známek a pravidla
pro evidenci a fakturaci vysazených násad. 

C) Výboru ÚS ČRS Ostrava zřídit samostatný bankovní účet pro finanční prostředky vedené ve
fondu rozvoje a správy revírů. 
 

D) Všem MO, které budou mít požadavek na výjimku z doby lovu na krátkodobé závody v roce
2018, aby žádost o tuto výjimku doručily na ÚS ČRS do termínu 30.11.2017

IV. Rozhodla 

E) O úpravě bodu e), odst. 3 . Využití fondu, Statutu fondu rozvoje a správy revíru
v následujícím  znění:   příspěvek  na  nákup  nedostatkových  druhů  rybích  násad  pro  revíry
(dravci, lososovití, reofilní).

F) O úpravě bodu, Statutu fondu rozvoje a správy revíru následujícím způsobem:
Doplňuje  se  o  nový  bod  č.  7  ve  znění:  Finanční  prostředky  FRR  jsou  spravovány  na
samostatném bankovním účtu.

G) O úpravě bodu, Statutu fondu rozvoje a správy revíru následujícím způsobem:
Doplňuje se o nový bod č. 8 ve znění: Organizace, která žádá finanční prostředky z FRR musí
mít ke dni žádosti odvedeny  finanční prostředky za povolenky a čl. známky (popřípadě jejich
alikvótní část).

  
Zapsal : Ing. Přemysl Jaroň
Ověřil : Miloš Martínek


