Český rybářský svaz, z.s. – MO Zábřeh
Adresa: ČRS, z. s. MO Zábřeh, Oborník 2397/41, 789 01 Zábřeh
email: info@crszabreh.cz; IČO: 18050514

V Zábřehu 16. 3. 2019

Č.j.: 10/19
Všem členům výboru MO
Všem členům dozorčí komise
Výboru ÚS ČRS Ostrava
ZÁPIS

z členské schůze Českého rybářského svazu, Místní organizace Zábřeh
konané 16. března 2019 v kině Retro v Zábřehu.
Účast: viz prezenční listina.
Jednání členské schůze zahájil v 8,30 hod. jednatel ČRS,z.s., MO Zábřeh pan Hroch, pověřený výborem
vedením členské schůze. Přivítal přítomné členy ale vzhledem k tomu, že na zasedání nebyla přítomna
nadpoloviční většina všech členů MO, odložil zahájení jednání dle Jednacího řádu ČRS čl. 21, odst. 2b o
15 minut. Po uplynutí této lhůty zahájil schůzi. Omluvil také předsedu Mgr. Jana Drapáče a
místopředsedu Jana Indru, kteří se z důvodu nemoci nemohli dostavit. Tradičně vyzval přítomné k
povstání a uctění památky všech členů ČRS,z.s, MO Zábřeh, kteří zemřeli v období mezi členskými
schůzemi. Dále předložil k posouzení a schválení program členské schůze:
1. Zahájení – návrh a schválení programu jednání ČS.
2. Volba mandátové komise.
3. Volba návrhové komise na usnesení členské schůze.
4. Zpráva o činnosti výboru a výsledcích hospodaření MO ČRS Zábřeh za rok 2018.
5. Účetní uzávěrka roku 2018 a návrh finančního rozpočtu MO ČRS Zábřeh na rok 2019.
6. Zpráva dozorčí komise za rok 2018.
7. Ocenění mladých rybářů MO Zábřeh.
8. Zpráva předsedy mandátové komise.
9. Volba delegáta na územní konferenci ČRS v roce 2019.
10. Diskuse.
11. Usnesení a závěr.
K programu jednání nebylo připomínek, rovněž nebyly podány návrhy k doplnění. Hlasováním byl
program jednání jednomyslně schválen.

2. Volba mandátové komise.
Navržena komise v počtu tří členů. Za výbor byl navržen pan Karel Strouhal. Z pléna byli doplněni
pánové Martin Linhart a Pavel Habich. Hlasováním byla komise jednomyslně zvolena.
3. Volba návrhové komise.
Do návrhové komise byl výborem navržen pan Petr Horký, a doplněn z pléna byl pan Milan Kochwasser
a Pavel Blanka. Při hlasování ve volbě návrhové komise bylo 52 hlasů pro, proti 0 a zdržel se 1.
Návrhová komise v tomto složení byla zvolena.
4. Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření místní organizace za rok 2018.
Zprávu o činnosti a hospodaření přednesl pan Martin Stibal. Přečetl také zprávu vedoucího rybářské
stráže. Zprávy jsou přílohou tohoto zápisu.

5. Zpráva o finančním hospodaření MO, účetní uzávěrka roku 2018 a návrh rozpočtu na rok
2019.
Zprávu o finančním hospodaření a účetní závěrku za rok 2018 přečetl ekonom Jiří Daněk. Seznámil také
členy s návrhem rozpočtu na rok 2019. Informoval o záměru rozšířit rybářský dům v Hedvě o novou
garáž a sklad a přikoupení části pozemku sousedícího s areálem rybářského domu pro snadnější přístup
a vjezd do plánované nové garáže. Zmínil plán prodat stávající garáž u loděnice a prostředky z prodeje
přidat k nákladům na výstavbu v areálu ryb. domu v Hedvě. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
6. Zpráva dozorčí komise.
Zprávu dozorčí komise za rok 2019 přečetl její předseda pan Milan Kochwasser. Zpráva je rovněž
přílohou tohoto zápisu.
7. Zpráva vedoucích rybářských kroužků a ocenění mladých rybářů.
Pan Milan Kochwasser seznámil členy se zprávou činnosti rybářských kroužků naší MO a na závěr si
pozval dopředu pět nejúspěšnějších a nejaktivnějších mladých rybářů a rybářek. Zde jim bylo výborem
předáno poděkování za vzornou reprezentaci spolu s poukázkou na drobný nákup rybářských potřeb.
8. Zpráva mandátové komise.
Předseda mandátové komise pan Karel Strouhal seznámil členy s počtem zúčastněných na výroční
členské schůzi po sečtení prezenční listiny. Sdělil že se zúčastnilo celkem 53 členů a konstatoval, že
dnešní výroční členská schůze MO Zábřeh je tedy usnášeníschopná.
9. Volba delegáta na Územní konferenci 2019.
Výbor navrhl, aby v roce 2019 naši organizaci zastupoval na Územní konferenci ČRS,z.s. předseda
naší MO Mgr.Jan Drapáč. Z řad členů nepřišel žádný jiný návrh, a proto bylo hlasováno o delegátu
Mgr.Janu Drapáčovi. Pro hlasovalo všech 53 zúčastněných.
10. Diskuse.
Jako první v diskusi si vzal slovo hospodář naší MO Jaroslav Hampl, aby přednesl návrh výboru
zvýšit pokutu za nevyplněný nebo špatně vyplněný nebo vůbec neodevzdaný sumář úlovků. Jelikož
vrácení sumáře a jeho řádné vyplnění je dle stanov jednou ze základních povinností člena a
neustále vysoké procento rybářů si tyto povinnosti řádně neplní. Sumarizace a nahlašování úlovků
územnímu svazu je povinností každé místní organizace a nesprávně vyplněné nebo pozdě
odevzdané sumáře způsobují naší organizaci stále větší problémy. Výbor navrhl za pozdě
odevzdaný sumář okamžité vyloučení nebo pokutu ve výši 1000,- korun. Zúčastnění členové podali
protinávrh, který by neumožnil rybářům kteří v daném roce nevrátili sumář mít možnost zakoupit
povolenku ani přes zaplacení pokuty. Z diskuse vyšel návrh na pokutu 500,- korun za špatně
vyplněný sumář a pokuta 1000,- korun za sumář nevyplněný vůbec (pokud byl v obou případech
odevzdán v termínu) a nevydání povolenky pro nadcházející sezónu, jestliže nebyl sumář odevzdán
ve stanoveném termínu. Tento návrh byl odhlasován jednomyslně a tedy prošel.

Druhým návrhem do diskuse byl rovněž návrh výboru přečtený panem Jaroslavem Hamplem a
týkal se zvýšení částky za brigádnickou povinnost členů MO Zábřeh, jelikož se již 10 roků nijak
nevalorizovala a minimální mzda a s ní související hodnota jedné odpracované hodiny je již za tu
dobu mnohem vyšší. Potýkáme se se stále nižším zájmem členů účastnit se brigádnických akcí a
myslíme si že vyplácená částka za jednu odpracovanou hodinu v hodnotě 60,- kč je jednou z příčin
nezájmu účastnit se na brigádách. Výbor tudíž navrhl zvýšení částky za brigádnickou povinnost z
dosavadních 600,- korun na 1000,- korun. Tento návrh byl napaden některými členy s odkazem na
předtím přednesenou zprávu ekonoma, ve které se uvádí, že si naše organizace vede dobře, v
kladných číslech a není tak důvodu cenu za brigádnickou povinnost navyšovat. Mnozí si však
neuvědomují, že jedním z hlavních podílů na dobrém hospodaření má úzká skupina dobrovolníků,
kteří věnují mnoho hodin pro naši MO zdarma, případně za roční povolenku nebo za odměny v
žádném případě nedosahující hodnoty 60-ti korun za hodinu v porovnání s množstvím
vynaloženého osobního času. Pokud tedy budeme chtít odměnit aktivní členy spravedlivěji
(například dnes již běžnou částkou 100,-kč/hod), můžou se kladná čísla ekonomiky naší MO rychle
měnit v záporná. O návrhu na zvýšení brigádnické povinnosti ze 600,- korun na 1000,- korun se
hned hlasovalo. Pro bylo 8 hlasů, proti 39 a zdrželo se 6 . Návrh neprošel.
Třetím návrhem výboru v diskusi bylo navýšení proplácení odpracované brigádnické hodiny
částkou 80,- kč oproti původní 60,-kč. Po diskusi k tomuto tématu vyšel z řad členů návrh na výši
100,- kč za odpracovanou hodinu. O částce 100,- kč se tedy nechalo hlasovat. Pro bylo 47, proti 1
a zdrželo se 5. Návrh prošel.
Následovaly diskusní příspěvky z pléna:
p.Rataj – upozornil na kritickou situaci na hrázi mezi pískovnou Lupěné a řekou Moravskou
Sázavou, kde v nejužším místě kromě eroze způsobené tokem řeky ohrožuje soudržnost hráze také
nahnutý vysoký topol, který by svým vyvrácením mohl způsobit až protržení hráze a vysoké škody.
Navrhuje situaci výborem co nejdříve řešit skácením vyvracejícího se topolu. Dále navrhuje provést
zpevnění hráze ze strany řeky.
- požaduje vysvětlení, proč i po vybudování kanalizace v obci Nemile, nadále potok z Nemile ústící
do Sázavy pod lávkou pro pěší odvádí stále velmi znečištěnou a zapáchající splaškovou vodu.
p.Čuka – upozornil na černé výpusti odpadní vody do Mlýnského náhonu v oblasti zahrádek pod
ulicí Nemilská a potoka ve Vápeníkách.
- navrhuje zrušení lovné míry sumce na přehradě Nemilka.
p.Piňos - přidal ještě poznámku k navyšování brigádnické povinnosti – máme jednu z nejdražších
územních povolenek.
- nesouhlasí se zrušením míry sumce na přehradě nemilka.
- vyjádřil nesouhlas s omezováním lovu na živou a mrtvou rybku v době lovu dravců.
p.Zdenek Keprt – dotaz na zákaz lovu „na srkačku“. Odpověděl p.Hampl, že se netýká Územního
svazu Ostrava.
p.Macháček – upozornil na problémy s dodržováním minimálních průtoků na jezu vodní elektrárny
v Krasíkově.
p.Smyčka – dotaz na množství nočních pochůzek rybářské stráže. Toto již zaznělo v přečtené
zprávě rybářské stráže. Martin Stibal znovu odpověděl, že to bylo 20 nočních kontrol za rok 2018.
p.Riedel – dotaz na rozpis hodin vynaložených na brigádnickou činnost za rok 2018.
p.Čuka – požadavek na možnost nonstop lovu sumců na Nemilce alespoň ve dvou nebo třech
termínech během letní sezóny.
p.Čuka – navrhuje zabývat se zrušením lovné míry u sumce.
p.Piňos – nesouhlas s rušením lovné míry sumce.
Jelikož již nebyly vzneseny žádné další diskusní příspěvky, mohlo se přejít k dalšímu bodu schůze.

11. Usnesení a závěr.
Po projednání všech bodů programu, volbě nového výboru a dozorčí komise přednesl předseda
návrhové komise Milan Kochwasser návrh usnesení:

USNESENÍ
členské schůze MO ČRS v Zábřehu, konané 16. března 2019 v kině RETRO.
Členská schůze schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Program výroční členské chůze.
Volbu mandátové komise ve složení: Karel Strouhal, Martin Linhart, Pavel Habich.
Volbu návrhové komise ve složení: Petr Horký, Milan Kochwasser, Pavel Blanka.
Zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření MO ČRS Zábřeh za období od poslední členské schůze.
Zprávu ekonoma a účetní závěrku za rok 2018.
Finanční rozpočet MO ČRS Zábřeh na rok 2019.
Volbu Mgr. Jana Drapáče za delegáta na konferenci ÚS ČRS Ostrava.

Členská schůze bere na vědomí:
1. Zprávu dozorčí komise za rok 2018.
2. Vyhodnocení plnění usnesení z členské schůze MO ČRS Zábřeh z 17. 3. 2018.
3. Udělení ocenění dětem z kroužků rybářské mládeže MO ČRS.
Členská schůze ukládá výboru MO:
a) projednat přednesené diskusní příspěvky a podat potřebná vysvětlení členům do 2 měsíců od konání
členské schůze.
b) zvýšit proplacení zálohy na odpracovanou brigádnickou hodinu na částku 100,-kč za hodinu.
Jelikož se nepodařilo odsouhlasit navýšení vybírané částky za brigádnickou povinnost, snižuje se počet
hodin, které zaplatí zálohově takto: dospělí (18-60 roků) 6 hodin (6 x 100,- = 600,-), důchodci (60-70
roků) a dorost (15-17 roků) 3hodiny (3 x 100,- = 300,- kč). Poplatek 100,-kč na revíry se nemění.
c) požadovat na členu, který odevzdá v termínu špatně vyplněný sumář pokutu 500,- korun a požadovat
na členu, který odevzdá v termínu nevyplněný sumář pokutu 1000,- korun.
d) řešit preventivní kácení a zpevnění hráze mezi řekou a pískovnou Lupěné.
e) informovat o funkčnosti nové kanalizace v Nemili v návaznosti na pokračující znečištění potoka z
Vápeníků.
f) řešit černé výpusti odpadních vod do Mlýnského náhonu a potoku ve Vápeníkách.
g) zvážit nutnost zákazu lovu na živou a mrtvou rybku v době lovu dravců besprostředně po vysazení
pstruhů.
h) dohlédnout na dodržování minimálních průtoků na jezu elektrárny v Krasíkově.
i) zveřejnit rozpis brigádnických hodin dle jednotlivých činností, na které byly vynaloženy.
j) požádat o povolení cca 3 nonstop odlovů sumců na Nemilce v letním období.
Hlasování o usnesení:
Pro: 53
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Předsedající schůze pan Hroch konstatoval vyčerpání schváleného programu členské schůze a prohlásil ji
za ukončenou. Poděkoval přítomným za účast a příspěvky k věcnému jednání. Popřál účastníkům hodně
pěkných zážitků při rybolovu v tomto roce jakož i hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů.

Zapsal: Daniel Hroch
Ověřil: Martin Stibal
Přílohy:
Prezenční listina
Zpráva o finančním hospodaření MO, účetní uzávěrka roku 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019.
Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření místní organizace za rok 2018.
Zpráva o činnosti dozorčí komise za rok 2018.
Zápis mandátové komise.
Zápis návrhové komise.

