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Březen, ze svého bydliště nevylezem
Snad nikdo si v polovině března minulého roku, na začátku současné
pandemie nepředstavoval,  že se to vše povleče tak dlouho.Bohužel
rok se s rokem sešel a nejenom že tato pandemie Covidu 19 neskon-
čila, nýbrž se stále mění a zpřísňují podmínky nouzového stavu, ve
kterém se nyní nachází prakticky celá naše společnost.

A poslední zpřísňující opatření se dotýkají i výkonu rybářského práva,
kdy je také omezen volný pohyb mimo místo trvalého pobytu.

V době uzávěrky tohoto vydání Zpravodaje ještě nemáme k dispozici
oficiální stanovisko Ministerstva zemědělství ČR k výkonu rybářského
práva  v souvislosti  se zpřísněním epidemiologických opatření v Čes-
ku.  Proto  nám  zatím  nezbývá  nic  jiného,  než  platná  opatření  do-
držovat i v souvislosti s rybolovem.

Jakmile  obdržíme  oficiální  stanovisko  Ministerstva  zemědělství  ČR,  budeme  vás  neprodleně  informovat
prostřednictvím našeho webu a Facebookového profilu.

Pavel Kocián

Září  loňského  roku  se  do  historie  Územního  svazu  pro  Severní  Moravu  a  Slezsko  zapsalo  jako  jedno
z nejčernějších období jeho historie. Na řece Bečvě došlo k úniku toxické látky, která pozabíjela desítky tun ryb.
A jelikož se skutečně jednalo o katastrofu nevídaných rozměrů, nastartoval se neuvěřitelný zájem médií. Ovšem,
i  když se tomuto tématu věnovala celá řada novin,  tak spousta podstatných informací  zapadla,  anebo byla
podána nepřesně. Jenže tyto informace by měli minimálně rybáři vědět. Protože právě po jejich „zpracování“
leckomu dojde, že „případ Bečva“ je ještě bolestivější, než jsme si mysleli…

Jen pro připomenutí: Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko nedávno spočítal, kolik celkem stála likvidace
40 tun mrtvých ryb v kafilérii „se vším všudy“. Celkové číslo je 25 miliónů korun. „Chtěl bych připomenout, že
podle zákona nejsou rybáři povinni ani sbírat uhynulé ryby, ani platit jejich likvidaci. Děláme to proto, že je
to potřeba, a že je to po všech stránkách správné. Až zase někdo bude nadávat na rybáře, jak nic nedělají,
připomeňte mu, kde byl, když se uklízela Bečva. Hrdinů je plný internet, ale jen u vody se píšou rybářské dějiny,“
říká ichtyolog Českého rybářského svazu Pavel Vrána. 

Číslo, o kterém se nemluví

V médiích o tom slyšel každý. Noviny psaly, že na Bečvě uhynulo 40 tun ryb za desítky milionů korun. A tady
rybáři musí zvednout varovný prst poprvé. Protože to slovo UHYNULO, je v tomto případě nepřesné. Pokud totiž
mluvíme  o  40  tunách  mrtvých  ryb,  tak  mluvíme  o  množství  rybích  zdechlin,  které  byly  ZLIKVIDOVÁNY
v kafilérii. Ano, hádáte správně, pokud 40 tun mrtvých ryb bylo „jen“ zlikvidováno v kafilérii, pak skutečné číslo
VŠECH uhynulých ryb v Bečvě se výrazně zvyšuje. Proč? 
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 Případ Bečva: 3 zásadní informace, o kterých se nemluví,    
 ale rybáři by je měli vědět

Jan Hloušek, Pavel Vrána, Jakub Vávra a Viktor Krus
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„Na základě více než dvouhodinového videa, které jsme pořídili v sobotu 26. září, kdy se začala zvedat hladina
řeky po dvou deštivých dnech, nám tuhla krev v žilách. Po hladině plavaly tuny ryb, jako bychom předchozích
pět dní žádnou neposbírali,“ popisuje hospodář Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko Jan Hloušek.

Tento dvouhodinový záznam, na kterém jde vidět Bečva plná rybích zdechlin i po pátém dni jejího „úklidu“, bude
klíčovou  věcí  v budoucích  týdnech  a  měsících.  Protože  právě  z onoho  záznamu  půjde  vypočíst  odhad
celkového úhynu ryb po úniku toxické látky. 

Jak  se  vlastně  počet  uhynulých  ryb  po  takové  havárii  počítá?
„V případě  masivního  úhynu  ryb  je  obvyklé,  že  se  pro  účely
stanovení  posbírají  ryby  z určitého  typického  a  dobře
ohraničeného úseku. Následně se rozdělí podle druhů, velikosti,
hmotností  a  stanoví  se  jejich  vzájemný  poměr.  Podle  toho  se
potom  přepočítají  ryby  v celém  podobném  úseku.  Potom  se
vezme  ceník  ryb  a  vynásobí  se  ceny  ryb  podle jednotlivých
věkových/hmotnostních kategorií a získáme výsledek,“ vysvětluje
ichtyolog z Českého rybářského svazu Pavel Vrána. 

Pavel  Vrána  ale  upozorňuje  na  podstatnou  informaci.  Při
podobných výpočtech se vždy jedná o odhad.  „Jelikož opravdu

nemůžeme počítat  každou  rybu  zvlášť,  bude  se  jednat  o  odhad a  každý  odhad  je  vždy  zatížen  určitou
nepřesností, chybou. Míra nepřesnosti závisí především na tom, jak pečlivý je ten, kdo ryby sčítá, měří, váží, na
množství odebraných vzorků a jejich velikosti. A na tom, jak reprezentativní (typické) jsou vzorky pro daný úsek.
Proč? Protože jiné bude společenstvo ryb, které nalezneme v mělkých, prohřátých okrajcích, jiné v dravé peřeji,
jiné v tůni,“ dodává podstatnou informaci ichtyolog z Českého rybářského svazu. 

Problém s novými rybami? 

Případ masivního úhynu ryb na Bečvě je velmi citlivý i proto, že uhynuly hospodářsky extrémně cenné ryby –
třeba  parmy.  A těchto  velmi  cenných  ryb  neuhynulo  málo,  protože  tvořily  podstatnou  část  rybích  zdechlin.
„Obecně nejvíce bylo samozřejmě proudomilných ryb, pro které bylo zasažené prostředí přirozené. Bavíme se
zejména o ostroretkách, parmách, jelcích tlouštích. Uhynuly ale vlastně všechny druhy ryb – namátkou cejni,
podoustve,  štiky,  pstruzi,  a  nesmíme  opomenout  ani  hrouzky,  plotice,  anebo  oukleje  a  ouklejky,“  popisuje
strukturu uhynulých ryb hospodář Hloušek. 

Zcela  zásadním problémem je  to,  že  výše  jmenované  ryby  není
jednoduché „vyrobit“. Naopak, třeba parma patří k velkým „oříškům“
rybářského  řemesla.  „Parma  obecná  je  na  rybářském  trhu
specifickým  „zbožím“.  Omezená  nabídka  je  dána  především
nedostatkem pohlavních produktů potažmo váčkového plůdku.
Je  využíván  generační  materiál  převážně  z toků  (přírodní  ryby),
mimo pár výjimek.  To ale přináší komplikace v podobě přírodních
faktorů (hydrologická situace, skokové změny tlaku apod.), výrazně
ovlivňujících ovulaci  jikernaček,“ vysvětluje rybářský technik Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko
Jakub Vávra. 

Situace  okolo  parmy je  složitá  i  proto,  že  mnoho rybochovných  zařízení  se  její  produkcí  nezabývá.  Takže
v momentě, kdy rybáři potřebují větší počet násady, nastává problém s jejím nedostatkem. „Z důvodů nejistých
výsledků se příliš  producentů tímto druhem nezabývá.  Navíc jediným importním odbytištěm jsou rybářské

2



ZPRAVODAJZPRAVODAJ  
výboru Územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezskovýboru Územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko

Aktuality z našeho územního svazu Březen 2021

svazy,  které  odebírají  konstantní  objemy,  a  pokud  dojde  k výpadku  na  straně  producentů,  anebo  zvýšené
poptávce na straně odběratelů (např. havárie Bečva), rybářský trh reaguje se zpožděním,“ dodává Jakub Vávra. 

A jak je to s dalším masivně zasaženým rybím druhem? „Ostroretka stěhovavá je na tom, co se týče nabídky na
trhu, lépe než parma. Je to dáno především početností tohoto druhu. Výrazně početnější hejna se v době výtěru
hledají daleko lépe než méně početná hejna parmy. Výtěr přírodních ryb je nejen díky početnosti o něco málo
jednodušší, i když má svá specifika v podobě odlepkování jiker a s tím spojené inkubace. A pokud je dostatek
váčkového plůdku, je možné nasadit více rybníků, produkce je vyšší a trh více nasycen. Tato nabídka pak úzce
souvisí i s rozdílností cen mezi parmou a ostroretkou,“ říká Jakub Vávra. 

Bohužel, ekologická katastrofa zasáhla všechny generace ryb. „Na horním úseku otravy, tedy v oblasti Hustopečí
nad Bečvou, Choryně a výše postaveného úseku Hranic se nám první dny zdálo, že mladší stádia ryb, zejména
plůdek, který se zdržoval v mělčí partii řeky mimo hlavní proudnici, měl šanci přežít. Vysvětlovali jsme si to tak,
že jed „letěl“ v proudných úsecích hlavním proudem a nestihl se dále šířit. V hlubších a klidnějších partiích řeky
na úrovni Lipníka, kde je reliéf řeky lichoběžníkový, jsme ale zaznamenali i uhynulý plůdek. Toxická látka tak
měla možnost se rozšířit po celé šíři toku,“ dodává hospodář moravskoslezských rybářů.  

Množství, které si nejde představit

Ze  slov  hospodáře  Hlouška  je  patrné,  že  rybáři  neposbírali  všechny
uhynulé ryby. Divíte se? V takovém množství a za takových podmínek to
nebylo možné. Ale je třeba se pobavit i o tom, že ty tuny, až desítky tun
neposbíraných  rybích  zdechlin  mohou  být  pro  okolní  prostředí  velmi
nežádoucí.

„Rybí  mršiny  (kadávery)  mohou  mít  negativní  vliv  v  průběhu  svého
rozkladu – pomnožují se na nich viry, bakterie, při svém rozkladu uvolňují
nežádoucí látky do okolního prostředí - ať již do vody, nebo do vzduchu.
Na  závěr  celého  rozkladného  procesu  z ryb  zbude  jen  trocha  hnojiva,
které  pravděpodobně  využije  nějaký  jiný  organismus,“  upozorňuje
ichtyolog Pavel Vrána. 

Od možných  problémů naštěstí  pomohla  velká  voda,  protože  nemalou
pomocí  bylo  zvýšení  hladiny  v řece Bečvě,  která  pomohla  „s  úklidem“.

„Doba, po kterou byla těla mrtvých ryb v toku, byla časově ohraničená povodní, která je jedním z cyklicky se
opakujících  samočistících  procesů  všech  říčních  systémů.  Tady  se  ukazuje,  že  v přírodě  je  vše  moudře
nastaveno a Bečva takový „úklid" po otravě nutně potřebovala. V sobotu 26. září 2020 vzala velká voda zbytky
rybích těl na jejich poslední plavbu,“ říká Pavel Vrána. 

Hodně rybářů si pořád nedokáže představit rozsah té obrovské škody na Bečvě, a proto se někteří diví, proč
rybáři nesesbírali všechny ryby. „V nejhůře postižených úsecích, tedy revírech Hustopečí nad Bečvou, Choryně a
Hranic řeka meandruje, je lemována vysokými břehy, prorostlá kořeny, zavalená kameny - nesbírali jsme ryby na
golfovém hřišti, ale v nádherně přirozené řece,“ vysvětluje hospodář Hloušek. 

Je třeba připomenout,  že na místě zasahovalo obrovské množství dobrovolníků, ale ani to prostě nestačilo.
„Navzdory obrovskému nasazení hasičů i všech dobrovolníků nebylo zkrátka v našich silách ryby vysbírat.
Nehledě na skutečnost, že v úterý jsme vysbírali 1 kilometr úseku, abychom tam ve středu přijeli a mohli začít
znovu. Ryb neustále přibývalo! Úsek mezi Hranicemi a Lipníkem byl zřejmě nejnáročnějším. Využili jsme tady
paradoxně rybáři zpravidla neoblíbené cyklostezky,“ popisuje hospodář Územního svazu pro Severní Moravu a
Slezsko. 
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Snad o žádném z našich revírů se v poslední době tak bouřlivě nediskutuje, jako v případě Slezské Harty,
našeho  VIP revíru.  V srpnu  roku  2020  totiž  vstoupilo  v platnost  opatření  obecné  povahy  Krajského  úřadu
Moravskoslezského kraje ve věci rozšíření ochranného pásma II. stupně vodního zdroje vodárenské nádrže
Kružberk o území vodní nádrže Slezská Harta. Toto rozšíření ochranného pásma má bezesporu vliv na náš
dosavadní rybolov.

Proč to došlo tak daleko?

Na  vodní  nádrži  Slezská  Harta,  která  je  nádrží  s vodárenským  využitím  a  prakticky  plní  funkci  předzdrže
Kružberka,  se  dlouhodobě  nedodržují  podmínky  na  pozemcích  kolem  zátopy,  jako  jsou  zákaz  vjíždění
motorovými vozidly k hladině, zákaz stanování, rozdělávání ohňů a poškozování zasakovacích pásů získáváním
dříví do ohnišť, zákaz používání spalovacích motorů na vodní hladině, ukládání odpadů apod. Také proto, že
množství  průměrných ročních docházek rybářů dosáhlo neúnosných 70 tisíc  návštěv.  V přepočtu na období
červen až září se jedná o 590 osob za den. Právě z těchto důvodů bylo  přistoupeno k rozšíření ochranného

pásma  II.  stupně  na  plochu  zátopy  nádrže
Slezská  Harta.  Rozšíření  ochranného  pásma
však  není  primárně  cíleno  jen  na  regulaci
rybolovu,  ale  i  dalších  rekreačních  a
volnočasových aktivit. 

Vhodná  zázemí  pro  rybáře  mohou  situaci
změnit

Výbor našeho územního svazu přišel začátkem
letošního  roku  s  nápadem  vybudovat  na
některých  místech  tohoto  revíru  tzv.  rybářská
zázemí. O co by se konkrétně jednalo? Šlo by o
místa  dostupná  vodě,  kde  by  bylo  možné
stanovat,  bivakovat  a  která  by  umožňovala
parkování  motorových  vozidel,  Součástí  těchto

zázemí by bylo i schválené veřejné tábořiště a nezbytné sociální zázemí. Toto naše řešení jsme projednávali i na
ředitelství Povodí Odry, s.p. Podle jejich vyjádření by s takovým řešením souhlasili. Proto jsou v současné době
vytipovávány vhodné lokality pro tato rybářská zázemí.

První rybářské zázemí by mohlo být zbudováno na našem pozemku v Rázové. Uvažuje se rovněž o navýšení
ubytovací kapacity na pozemcích kolem našeho rybářského ubytovacího zařízení v Roudně.

Nezbytností bude i elektronický rezervační systém

Přestože máme zájem vybudovat několik zázemí pro rybáře, jejich kapacita vzhledem k rybářskému tlaku na
tento revír nebude neomezená. Aby se předešlo k případům sporům o místo, hodlá náš územní svaz zřídit
elektronický rezervační systém, kde bude mít každý možnost si pobyt v tomto zázemí zarezervovat. Samozřejmě
že ten, který jde na Hartu lovit a nepožaduje parkovací místo či bivak si nemusí nic rezervovat a lovit může tak
jako doposud.

O dalším vývoji situace kolem budování rybářských zázemí vás budeme včas informovat, zatím nám držte palce.
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 Slezská Harta je pro nás příležitostí něco změnit
 Pavel Kocián
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Od roku 2012 je nově u některých rybářských revírů umístěn symbol vozíčkáře Tento symbol upozorňuje na
skutečnost, že se jedná o revír s vhodnými místy pro rybolov tělesně postižených rybářů. Tato místa jsou přímo
v příslušném  revíru  označena  tabulí  se  symbolem  vozíčkáře  a  textem  "MÍSTO  VHODNÉ  PRO
HANDICAPOVANÉ RYBÁŘE".

Téma  handicapovaných  rybářů  bylo  po  dlouhé  době  na  našem  ÚS
otevřeno  při  jednání  Územní  konference,  a  v reakci  i  v jednom  z
příspěvků ve Zpravodaji listopad 2020.

Byl jsem tedy výborem ÚS pověřen, abych při přípravě soupisu revírů
pro rok 2022 zohlednil a zapracoval do soupisu i tato lovná místa.

Je pravdou, že dosud jsme za náš ÚS neměli takováto místa žádným
způsobem zveřejněná,  avšak už nyní  je zřejmé že nějaká tato místa
existují. Je ale potřeba je řádně popsat a zveřejnit. 

U rybářských revírů,  které budou označeny symbolem vozíčkáře,  lze
zjistit bližší informace o místech vhodných pro handicapované rybáře na
internetových  stránkách  www.rybsvaz.cz →  Revíry  ČRS  →
Mimopstruhové,  Pstruhové  →  Přehled  revírů  →  Revíry  vhodné  pro
handicapované rybáře a na internetových stránkách ÚS www.rybsvaz-
ms.cz/katalog/rybarské-reviry/. Obdobně lze vložit i nová místa. Každé
místo  je  u  příslušného  revíru  na  internetových  stránkách  definováno
GPS souřadnicemi, popisem a fotografiemi.

Místo vhodné pro handicapované rybáře se po zadání údajů o místě a
po schválení územním svazem objeví nejen v přehledu revírů vhodných
pro handicapované rybáře, ale i v popisu příslušného rybářského revíru

na internetových stránkách v samostatném poli se seznamem míst vhodných pro handicapované rybáře.

Místo vhodné pro handicapované rybáře by mělo splňovat následující požadavky:

 příjezdová komunikace,

 místo pro parkování vozidla,

 dobrý příjezd k vodě na vozíčku (stabilizovaná příjezdová trasa – bez bahna, písku, větších výmolů,
terénních překážek a jiných komplikací),

 možnost zaparkování (zabrzdění) vozíčku na vhodném místě na břehu (rovina),

 možnost zdolání a vylovení ryby pomocí běžného podběráku bez asistence druhé osoby

 GPS souřadnice, 

 popis a počet míst

 fotografie.

SEZNAM VHODNÝCH LOVNÝCH MÍST PRO HANDICAPOVANÉ RYBÁŘE 

471 030 – Chomoutov 1A
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 Označení vhodných revírů pro handicapované rybáře
 Daniel Gebauer, Marek Odložilík

http://www.rybsvaz-ms.cz/katalog/rybarsk%C3%A9-reviry/
http://www.rybsvaz-ms.cz/katalog/rybarsk%C3%A9-reviry/
http://www.rybsvaz-ms.cz/katalog/rybarsk%C3%A9-reviry/
http://www.rybsvaz.cz/
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1. místo pro handicapované rybáře: GPS:

Popis: 

471 072 – Odra 2A - podrevír č. 1

1. místo pro handicapované rybáře: GPS:

Popis:

471 116 – Poděbrady 1A

1. místo pro handicapované rybáře: GPS:

Popis: 

471 131 – Stonávka 2A

1. místo pro handicapované rybáře: GPS:

Popis: U rybářské chaty, panelovka

2. místo pro handicapované rybáře: GPS:

Popis: Na Vyhlídce v Těrlicku

3. místo pro handicapované rybáře: GPS:

Popis: Pod hotelem Frydych

4. místo pro handicapované rybáře: GPS:

Popis: Pod autobusovou zastávkou, Těrlicko – Zadky

471 132 – Stonávka 3A- podrevír č. 3

1. místo pro handicapované rybáře: GPS:

Popis:

471 160 – Olše 5A

1. místo pro handicapované rybáře: GPS:

Popis:

471 226 – Blatecký Mlýn 1A

1. místo pro handicapované rybáře: GPS:

Popis:

473 066 – Olše 7

1. místo pro handicapované rybáře: GPS:

Popis:

2. místo pro handicapované rybáře: GPS:

Popis:

Žádám  tedy  o  součinnost  a  informace  všechny  místní  organizace,  ale  i  jednotlivé  rybáře,  pokud  máte  ve
spravovaných revírech takováto místa zbudovaná, ale v seznamu výše jste je nenalezli, kontaktujte mne prosím
daniel.gebauer@rybsvaz-ms.cz, mobil: 606 125 410.

Za tímto účelem Vám bude do MO rozeslán i slibovaný dotazník, kde se anketní formou doptáme nejen
na počty handicapovaných rybářů ve Vaší  MO, na vhodná zřízená či potencionální lovná místa, ale i
v přípravě na Územní konferenci na názor v cenotvorbě povolenek pro handicapované.
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Poslední výzva příjmu žádostí o dotaci z Operačního programu Rybářství

Operační program Rybářství vstoupil do svého
závěru.  V dubnu  je  poslední  možnost  čerpat
podporu z tohoto programu.

Čerpat lze na jakékoliv materiální vybavení –
jako  např.:  čerpadla,  aerátory,  kádě,  kesery,
sítě, přepravní bedny aj. Podpořit lze i stavební
úpravy  na  budovách  svazů  případně  na
rybochovném zařízení – zemní rybníky, sádky
aj. Podporované je pořízení chovných zařízení
jako  jsou  žlaby,  plachtové  bazény,  líhňařské
aparáty  atd.  Pořídit  je  možné  automobil  s
ložnou plochou, vozík, vlek a také zařízení jako

elektrocentrály, pily a křovinořezy. Výčet položek je daleko širší.

Dotace činí 50 %. Příjem žádostí probíhá v rozmezí: 6. 4. 2021 – 27. 4. 2021.

V případě dotazů se můžete obrátit na pana Pavla Válka z MO Opava na tel. Čísle: 725 555 857.

Zástupci našeho územního svazu jednali na Povodí Odry

Dne 8. února se uskutečnila dlouho plánovaná schůzka zástupců vedení našeho územního svazu s ředitelem
Povodí  Odry,  s.p.  Za  náš  územní  svaz  se  této
schůzky  zúčastnil  jednatel  ÚS a  člen  VÚS,  pan
Pavel Němec.

Tématem  této  schůzky  byla  snaha  nalezení
společného řešení, jak zachovat na revíru Slezské
Harty rybolov po předchozím rozšíření ochranného
vodního pásma II. stupně.

Na této  schůzce byly  definovány požadavky a  podmínky,  za  kterých by  mohl  být  zachován původní  výkon
rybářského práva. Obě strany se dohodly, že po této schůzce bude vydána společná tisková zpráva, s jejichž
obsahem budou členové našeho územního svazu seznámeni. 

Výběrová komise vybrala a výbor schválil nové členy profesionální RS

V polovině února zasedala výběrová komise, která posuzovala přihlášky našich členů do výběrového řízení na
členy profesionální rybářské stráže. Celkem se do výběrového řízení přihlásilo 15 uchazečů a výběrová komise
vybrala a doporučila výboru územního svazu celkem 5 uchazečů. Výbor územního svazu na svém únorovém
zasedání všech pět nových členů schválil.

Takže nyní  má náš územní  svaz celkem 8 členů profesionální  rybářské stráže.  Navíc vhodným rozdělením
předpokládaných  ročních  výkonů  nedochází  k  navýšení  nákladů  na  tuto  profesionální  rybářskou  stráž  ve
srovnání s předchozími léty.
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 Krátce z našeho územního svazu
 Pavel Kocián
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I únorové jednání výboru územního svazu proběhlo prostřednictvím videokonference

Současná  pandemická  situace  komplikuje  i  jednání  výboru
našeho  územního  svazu.  Z  tohoto  důvodu  proběhlo  poslední
zasedání  našeho  výboru,  tak  jako  předchozí  zasedání,
prostřednictvím  videokonference.  I  když  tato  technika  je
významným pomocníkem, nemůže plně nahradit klasické osobní
jednání.

Doufejme, že se to již brzy změní a vše se vrátí do normálních
kolejí. 

Aktuálně z jednání VÚS
ze dne 18. 2. 2021

Výbor územního svazu mimo jiné projednal a schválil toto usnesení:

I. Bere na vědomí: 

I. Informace ke kontrole usnesení z minulých zasedání a došlou poštu

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

II. Schvaluje 

-  návrh programu zasedání

-  poukázat 9000,-Kč MO ČRS Nový Jičín k 90letému výročí organizace

- započít jednání v případě dohody o odprodeji VN MO Jablunkov

- postupy v jednáních s úřady, majiteli pozemků u VN Slezská Harta v souvislosti s Obecně platnou vyhláškou a

   požadavky Povodí, s. p. a zamýšlené investici „rybářského zázemí“ na revíru Sl. Harta 1A

-  postupy v jednáních o nákupu revírů

-  vyznamenání předložená MO ČRS Frýdlant nad Ostravicí

-  návrh dvou variant s preferencí varianty č.1. na úpravu Stanov

-  zapracovat návrh bonifikace revírů pro interní potřebu

- návrh 1. na obnovu dopravní techniky ÚS

- návrh 2. na prvotní zarybnění z FZ (fond zarybnění) v roce 2021

- návrh 3. na obnovu IT ÚS

- návrh 4. na vnitřní úpravy sekretariátu

- odhlasovaný výstup – Kárná řízení – návrh

- návrh na úpravu Ceníku násad pro rok 2021

8

 Aktuálně z jednání výboru územního svazu
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III. Ukládá: 

140. Jednateli – zajistit termín schůzky s MO Jablunkov (předseda, ekonom, jednatel) – ihned

141. Jednateli – postupovat v investiční akci „rybářská zázemí“ - průběžně

141. Jednateli – zaslat výstupy – návrh na úpravu Stanov na Republikovou radu - ihned

142. P. Machalovi – zaslat odsouhlasenou úpravu „Kárný senát“ na Republikovou radu – do3.3.2021

143. Ekonomovi - Ing. Drobkovi – zapracovat výstupy návrhů do rozpočtu 2021  

144. Jednateli, rybářskému technikovi, hospodáři zpracovat bonifikaci revírů – do 31.3.2021

145. Jednateli – zjistit stav – pojištění statutárních orgánů – do 18.3.2021

146. Jednateli zajistit převod 9000,-Kč na účet MO ČRS Nový Jičín – do 15.3.2021

Termín příštího zasedání VÚS ČRS  dle plánu 18.3.2021 v 16:00 
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