
       
       ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s.

Místní organizace
P Ř E R O V

Z P R Á V A 
pro členskou schůzi

za  rok 2018

konanou dne 23. března 2019

Za výbor MO Přerov

       Ing. Oldřich Šenk          Alexander Majer                 Zdeněk Doležel
          jednatel                                předseda                               hospodář
                                         

                                        



OBSAH:

1. Kontrola plnění usnesení ČS z r. 2018.
2. Zpráva o početním stavu členské základny.
3. Vzpomínka na zemřelé členy MO ČRS Přerov.
4. Administrativní a schůzová činnost.
5. Zpráva hospodářského odboru.
6. Sumarizace úlovků.
7. Zpráva o činnosti rybářské stráže.
8. Odbor čistoty vod a životního prostředí.
9. Odbor mládeže.
10. Investice a majetkové záležitosti.
11. Ekonomická zpráva.
12. Složení výboru MO a dozorčí komise.
13. Složení výboru ÚS ČRS Ostrava a Rady ČRS 
14. Poděkování sponzorům.

22



2. Zemřelí členové MO ČRS Přerov v   roce 2018

Ladislav VYHŇÁK 61 let
František OLIVA              69 let
Ing. Vojtěch ZAPLETAL 71 let
Antonín POSPÍŠIL 80 let
Antonín PAVLÍK 87 let
Jaroslav LAZAR 87 let

Čest jejich památce !

1. Zpráva o početním stavu členstva

Celkový počet platících členů od roku 2011
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dospělí 1089 1031 1011 993 987 1097 947 958
Dorost 44 35 25 24 19 24 25 20

Děti 86 74 73 71 70 104 127 137
Celkem 1219 1140 1109 1088 1076 1225 1099 1 115

Mezi dospělými členy v naší MO máme 19 žen a 57 členů evidovaných jako ZTP nebo 
ZTP/P.

V roce 2018 ukončilo členství v naší organizaci xxxx členů, kteří nezaplatili v řádném 
termínu členský příspěvek a tím automaticky přestali být evidováni jako členové ČRS. Zde je 
nutné připomenout, že podle současně platných Stanov a Jednacího řádu ČRS musí být 
členský příspěvek zaplacen vždy do konce dubna příslušného roku. (§3, odst. 7, písm. b, 
Stanov ČRS)  

Počet vydaných povolenek od roku 2011

MP 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dospělí 665 623 583 568 592 556 569 603
Dorost 64 95 93 86 82 90 84 79

Děti 71 65 59 75 67 92 111 118
Celkem 830 783 735 729 741 738 764 800

M.
Lýsky

430 385 281 232 241 257 238 249

P 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dospělí 30 18 20 18 26 17 22 23
Dorost 0 1 1 1 1 2 2 3

Děti 1 1 0 2 2 3 3 1
Celkem 31 20 21 21 29 22 27 27
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Z povolenek vydaných v r. 2018, nebylo vráceno celkem 67 mimopstruhových a 
1 pstruhová. 

Počet vydaných  povolenek na revíry MRS

2016 2017 2018

Mimopstruhová 166 172 164

Pstruhová 8 4 4

Informace o nevrácených povolenkách:

r.  2016  - 5,9 %   tj. z celkového počtu vydaných povolenek  760  bylo 45 nevrácených 
r.  2017  - 8,6 %   tj. z celkového počtu vydaných povolenek  791  bylo 68  nevrácených 
r.  2018  - 8,5 %   tj. z celkového počtu vydaných povolenek  800  bylo 68  nevrácených 

Další připomínkou, kterou je nutné stále opakovat, je, že každý člen je povinen vrátit 
povolenku do 15-ti dnů po ukončení její platnosti. To se týká všech povolenek, ať už 
krátkodobých nebo celoročních. Takže u celoročních povolenek, kterých je velká většina, to 
je u pstruhových povolenek 15. prosinec a u mimopstruhových to je 15. leden 
příslušného roku.
Počty nevrácených povolenek, jak je uvedeno výše, se nelepší a tím nezodpovědní 
členové komplikují situaci při zpracovávání statistiky úlovků. Je také důležité upozornit 
na to, že důsledkem nezodpovědnosti těchto členů může být naše MO finančně 
sankcionována ze strany ÚS.

3.Administrativní a schůzová činnost

Počet vyřízených písemností od roku 2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Počet čj. 252 206 157 164 179 155 112 98

V tabulce byla dosud uváděna pouze korespondence v klasickém papírovém provedení, 
zasílané poštou, ale jak již bylo v minulých zprávách uváděno, způsob korespondence se 
v posledních letech převádí hlavně do elektronické po doby, takže v minulém roce jsme přijali
přes e-mailovou korespondenci 255 a odeslali 79 různých písemností.
  

Schůze v MO

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Počet
výbor.
schůzí

11 10+1 10+2 10+3 10+2 10 10 10 + 2
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Účast čl.
výboru 

88,4 % 81 % 86,3 % 90,9 % 85,45 % 90,9 % 90,9 % 89,2 %

Čl.
Schůze

1 1 1 1 1 1 1 1

Účast
členů

144
 13,2 %

131
12,7%

152
15,1 %

131
13,2 %

114
11,6 %

131
11,9 %

116
12,5 %

127
13,3 %

Výbor organizace se sešel na deseti řádných zasedáních a dvou mimořádných schůzích. Tato 
zasedání se řídila úkoly, stanovenými Plánem práce pro rok 2018. Mimořádné schůze byly 
svolány ihned po navolení nového výboru členskou schůzí pro roky 2018 – 2022

Na první mimořádné schůzi 24.3.2018 byl zvolen předseda MO, p. Alexander Majer a to 
všemi členy nově zvoleného výboru. Na druhé mimořádné schůzi, která se uskutečnila 29.3. 
2018 byl na návrh předsedy zvolen výbor v tomto obsazení: 

Balůsek Jiří Vedoucí mládeže, knihovna
Doležel Zdeněk Rybářský hospodář
Grepl Vladimír Ing. Ekonom, pokladna
Hausner Robert Zástupce rybářského hospodáře
Horun Michal Mgr.  Zapisovatel, zástupce jednatele
Klein Václav Hospodářský odbor – RZ Prusy
Kopřiva Petr Bc. Vedoucí Rybářské stráže
Majer Alexander Předseda 
Mašek Jiří Ing. Místopředseda
Popovňak František JUDr. Evidence členské základny a zpracování statistik
Šenk Oldřich Ing. Jednatel, investice, správa majetku - legislativa
Švarc Josef Člen, zást. ved. mládeže 
Závěšický Jan Správa budov

Po členské schůzi zasedala rovněž i nově zvolená Dozorčí komise, která si zvolila 
předsedou p. Miloše Naxeru.

Dozorčí komise:
Miloš Naxera předseda
Mgr. Karel Viktora člen
Ladislav Jemelka člen

Plán práce pro rok 2018 byl řádně plněn. Program jednotlivých výborových schůzí pak byl 
průběžně doplňován o další úkoly, které nabíhaly v průběhu roku dle potřeb a činnosti 
organizace.

Začátek každého roku je vždy administrativně náročný. Ve vypjaté atmosféře vracení a 
vydávání povolenek, placení členských příspěvků a provádění kontrol plnění členských 
povinností, inventarizace majetku se musí se zpracovat celkové hodnocení činnosti 
uplynulého roku a současně zpracovávat programové plány práce pro nadcházející rok, 
finanční rozpočet hospodaření MO, plán práce DK a další a další činnosti. 
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Intenzivně jsme zapracovali na zlepšení našich internetových stránek a je možné konstatovat, 
že provoz stránek byl bezproblémový a také s širší informovaností, než to bylo v minulosti. 
Nově je také pravidelně zveřejňován měsíčník „Zpravodaj Územního svazu ČRS pro Severní 
Moravu a Slezsko“. Určitá část naší internetové komunikace s veřejností se také přesunula na 
sociální sítě. V loňském roce byly méně podstatné zprávy (například fotky z každých 
dětských rybářských závodů nebo momentky z výlovů) zveřejňovány na stránce „Český 
rybářský svaz, MO Přerov“ na sociální síti Facebook. Aktuální fotografie byly zveřejňovány 
zpravidla již druhý den po proběhlé akci. Komunikace na této sociální síti je vstřícným 
krokem zejména k mladším generacím našich členů, nicméně je důležité zmínit, že příspěvky 
na této naší stránce si může zobrazit kdokoliv i bez předchozí registrace na této sociální síti.

Mírně složitější situace nastala začátkem roku při práci s evidenčním programem RYBY 16, 
která vznikla tím, že se změnilo personální obsazení funkce v této činnosti a bylo nezbytné se 
v tomto směru podrobněji seznámit s odbornou problematikou programu, což mohlo při 
běžném provozu při vracení a vydávání povolenek způsobit drobnější zdržení. 
V konečném hodnocení práce v této oblasti však lze konstatovat, že oblast evidence členů a 
vydávání povolenek byla zvládnuta dobře.
    

Kladem nově zvoleného výboru byla poměrně rychlá adaptace nových členů, čímž se 
neomezila jeho akceschopnost při vyřizování naléhavých a nenadálých úkolů. Nebyl problém 
ani v tom, že by se členové výboru nesešli v kteroukoliv dobu, kdy to situace vyžadovala.  Je 
třeba poznamenat, že pokud se určité drobnější nedostatky v průběhu roku vyskytly, a to 
velmi zřídka, byly způsobeny hlavně tím, že v novém výboru jsou členové, kteří mají své 
řádné zaměstnání, a ne vždy se mohou ze svého zaměstnání uvolňovat dle potřeby organizace.
Přesto lze konstatovat, že všechny důležité akce byly operativně a včas vyřešeny.
Proto také při projednávání hospodaření naší MO na pravidelné hospodářské kontrole za r. 
2018 v Ostravě, byla naše organizace hodnocena velmi kladně. 

 Pro úplnost znovu připomínáme, že došlo ke změně názvu naší organizace tím, že je zde 
uvedena zkratka  z.     s. což znamená – „zapsaný spolek“ . Našim novým resp. upraveným 
názvem je:

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s., 
Místní organizace Přerov 
U Rybníka 1034/13 
750 02 Přerov I-Město 

5. Zpráva hospodářsk  ého odboru.
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V roce 2018 jsme využívali tyto chovné rybníky: 

Rybník Podolší p.č.1125 3,3   ha
Rybník Želatovice více p.č. 4,1   ha
Rybník Předmostí p.č.6634 3,2   ha
Dolní rybníček Předmostí                                                     0,13 ha
Příkopa Předmostí                                                                150  m2
Horní rybníček Předmostí (komora)                                     630  m2

Výtěžnost chovných rybníků v kg/ha(Podolší, Želatovice, Předmostí)

rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

kg/ha 1448 1724 1724 1322 1234 1451 1763 1300 1598

Rok 2018 lze hodnotit jako nejúspěšnější v historii MO. Na jaře roku 2018, byl  
v důsledku velikého sucha předčasně sloven rybníček a příkopa v dolní zahrádce Předmostí. 
Na tomto výlovu bylo uloveno 230 ks štiky Š1, 110 ks  Jesena Jj2 o průměrné délce 10 cm
     V roce 2018, bylo na rybník Želatovice vysazeno 400 000 ks váčkového plůdku Jelce- 
jesena , kterého se na podzim vylovilo 78 000 ks o velikosti 10 – 11 cm, Tato ryba byla 
nabídnuta do krajské distribuce a byla vysazena na řeku Bečvu organizacemi Tovačov, 
Přerov, Lipník, Hranice a Hustopeče   V pěstování Jelce-jesena  budeme pokračovat i 
v příštím roce.    

Distribuce ryb do organizací ÚS Ostrava

rok 2010-12 2013 2014 2015 2016 2017 2018
kg 0 967 486 3664 5631 2005 7407

cena 0 59616 38000 214692 332600 146027 590100

Na základě  velmi dobrých hospodářských výsledků na všech rybnících, jsme byli 
schopni provést distribuci lína, amura, kapra a také jesena pro revíry v rámci ÚS Ostrava. 
Rovněž jsme provedli zarybnění rybníku  OÚ Prosenice jako kompenzaci nájmu za rybník 
Panský. 

Tak jako v loňském roce i v roce 2018 bylo hájení přizpůsobeno výsadbě ryb do 
jednotlivých revírů v kompetenci rybářského hospodáře. 
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Náklady na PHM dopravních prostředků a strojů.

rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PHM 13111 16503 13689 16700 17980 23064 19363 18307 16860

 Údaje jsou uvedeny v korunách za celý rok.

 V roce 2018 jsme využívali všech prostředků ve vlastnictví organizace k zajištění 
výsadby ryb do chovných rybníků i do revírů a také jsme auta zapůjčily jiným organizacím 
ČRS, které nám veškeré náklady na zapůjčení beze zbytku uhradily. 

Plnění zarybňovacího plánu v     roce 2018

Plán Skutečnost % plnění 
Druh ks kg ks kg ks

Kapr 11750 8930 6603 8949 100,2 (kg) 
Lín 4200 420 4420 424,5 105,2
Štika Š1 1545 1544 99,9
Cejn Cv1 1000
Cejn CvN 1700
Candát Ca1 3400 200 5,88
Candát Ca2 200
Bílá ryba 9400 56 90 160
Amur 730 365 398 419 114,7 (kg)
Úhoř - monté 8
Sumec 10
Mník 1000
Ostroretka 20000 30000 150
Parma 1000
Jelec tloušť 3000
Jelec jesen 20500
Okoun říční 46
Pstruh ob. 2 1500
Pstruh ob.1/4 
roček
Pstruh duhový 360 120 285 100 79,1
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Zarybňovací plán v Kč. za rok 2018:

Plán 632 738,- Kč
Skutečnost 684586,- Kč
Plnění v % 108,19 %

Brigádnická činnost.

Brigády byly v roce 2017 zaměřeny především na opravy rybochovných zařízení, na sečení 
vybraných revírů, jako je Svrčov, Šišma, Lýsky a v zimě na řezání a obnovu prohlubní 
(oken).
Odpracované hodiny celkem:  272 hod. odpracovalo 45 členů MO.

Naturální plnění:
 27 členů dodalo:    5 200 kg obilí.

Přivlastněné úlovky našich členů v     roce 2018

SUMÁŘ úlovků za rok 2018  - členů MO Přerov  

Úlovky na našich revírech (B1, B2, B2A, B2C, Svrčov, Moštěnka, Lýsky

Počet docházek  celkem  -  14 581

Druh ryby ks kg průměr. váha

Kapr obecný 2690 5 833 2,17

Lín obecný 30 12,4 0,41

Cejn velký 208 149,8 0,72

Jelec tloušť 289 174,6 0,6

Okoun říční 6 2,1 0,35

Parma obecná 25 35 1,4

Ostroretka stěhovavá 443 240 0,54

Podoustev říční 136 50 0,37

Štika obecná 56 102 1,82

Candát obecný 69 156,5 2,27

Sumec velký 28 288 10,3

Úhoř říční 10 7,3 0,73

Pstruh obecný 6 2,3 0,38

Pstruh duhový 9 4,5 0,45

Siven americký 0 0 0

Bolen dravý 11 22,5 2

Amur bílý 94 264,3 2,8
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Tolstolobik 3 37 12,3

Karas ob. a stř. 287 205,9 0,71

Mník jednovousý 0 0  0

Jelec jesen 1 0,3 0,3

Ostatní 549 56,4 0,1

    

Celkem 4 950 7 643,45 1,54

SUMÁŘ přivlastněných úlovků na rok 2018  - členů MO Přerov  
 Úlovky na-

šich členů na
revírech MO
Přerov

Úlovky na-
šich členů na
jiných reví-
rech ÚS Ost-
rava

Úlovky našich
členů na

všech revírech
ÚS Ostrava

Úlovky našich
členů na všech

revírech ÚS Ost-
rava

Druh ryby ks ks ks kg

Kapr obecný 2690 1 391 4 081 8 715

Lín obecný 30 53 83 48,09

Cejn velký 208 122 330 151,54

Jelec tloušť 289 38 327 199,44

Okoun říční 6 54 60 19,45

Parma obecná 25 3 28 38,8

Ostroretka stěhovavá 443 16 459 247,87

Podoustev říční 136 2 138 51,7

Štika obecná 56 43 99 178,38

Candát obecný 69 26 95 183,63

Sumec velký 28 16 44 357,9

Úhoř říční 10 12 22 19,2

Pstruh obecný 6 30 36 11,57

Pstruh duhový 9 81 90 34,44

Siven americký 0 2 2 0,68

Bolen dravý 11 1 12 26,45

Amur bílý 94 32 126 362,83
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Tolstolobik 3 0 3 37

Karas ob. a stř. 287 83 37 254,16

Mník jednovousý 0 0 0 0

Jelec jesen 1 2 3 1,9

Ostatní 549 169 718 98,36

     

     

Celkem 4 950 2 177 7 127 11 038,50

7. Rybářská stráž.

Stav členů rybářské stráže

rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Počet čl. 15 10 11 11 9 9 12 12

Přest. 5 5 9 7 25 13 11 11

Po rozšíření počtu rybářských stráží MO Přerov v roce 2017 bylo primárním cílem zvýšit po-
čet kontrol členů RS na našich revírech. V rámci vykazování činnosti územnímu svazu jsou
sledovány dva základní parametry aktivity RS. Tím prvním je celkový počet kontrolních dnů
(kolikrát  byla  RS kontrolovat  některý  revír  či  rybochovné zařízení).  Druhým sledovaným
údajem je  pak  počet  zkontrolovaných  rybářů.  Je  nutné  zmínit,  že  například  počet  zkont-
rolovaných  rybářů  logicky  klesá  se  zvýšenou  aktivitou  RS  na  našich  rybochovných  za-
řízeních, kde z logiky věci rybáře kontrolovat nemůže. V roce 2017 vykázali členové RS MO
ČRS Přerov celkem 373 kontrolních dnů, přičemž v roce 2018 se tento počet zvýšil o 38% na
hodnotu 515 dnů. U počtu zkontrolovaných rybářů pak jejich počet vzrostl z počtu 468 na 638
rybářů tj. narůst o 36%. Za zmínku také stojí fakt, že v roce 2018 nebyl na našem revírů řešen
žádný případ pytláctví (lov bez platných dokladů) a to ani v dříve exponované lokalitě nadjezí
na hranici revírů 471003 a 471005. Důležité je také zmínit, že toto není způsobeno nečinností
RS, ale naopak zvýšenou aktivitou v této lokalitě  (často ve spolupráci  s  MP Přerov nebo
PČR). Stejně jako v roce 2017 byli i loni prováděny namátkové noční kontroly na revírech,
kde byly v minulosti zaznamenány problémy s nedodržováním denní doby lovu. Tyto kont-
roly byly prováděny také za asistence PČR, které za tuto spolupráci patří vřelé poděkování.
Poslední zajímavostí je počet zadržených povolenek členy RS MO ČRS Přerov. V loňském
roce byly našimi RS na našich revírech zadrženy celkem 4 povolenky, přičemž ani jednou se
nejednalo o členy Mo ČRS Přerov.
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8. Zpráva o činnosti odboru čistoty vod v roce 2018.

Rok 2018 se vyznačoval vysokými teplotami a velkým suchem, což se projevilo na kvalitě 
rybí obsádky. Úhyny v tomto roce byly minimální a byly zjištěny  na jaře  především na 
sportovních revírech, jako je rybník Přerov, Laguny, Šišma. Díky obětavé práci členů 
hospodářského odboru se podařilo uhynulé ryby včas odstranit, takže nedošlo k dalším 
úhynům. Rovněž tak na chovných rybnících byly ztráty na obsádce minimální. 

Velkým přínosem pro obor čistoty vod bylo zakoupení nové analytické sady, která byla velmi
často využívána v období velkých veder a sucha. Parametry vody byly kontrolovány každý 
druhý den, převážně na chovných rybnících. V období sucha a veder byly na chovných 
rybnících nasazeny vířidla a čerpadla, aby se zabránilo kyslíkovému deficitu, což se beze 
zbytku podařilo. Lze konstatovat, že se podařilo udržet úroveň kyslíku nad 5 mmol na 1 litr, 
což je pro život ryb minimální hranice.

 I nadále je nutno sledovat čistotu jak sportovních tak chovných revírů, které jsou ohroženy 
znečišťovateli, jako jsou zemědělství a průmysl a v neposlední řadě také soukromé osoby, 
které se na znečištění podílí také značnou měrou. Pro příklad lze uvést říčku Moštěnku, kde 
ústí více jak 30 různých  kanálů, které nejsou napojeny na čističky. To stejné platí i pro řeku 
Bečvu. Zmíněné nebezpečí se zvyšuje převážně v letních měsících, kdy jsou zaznamenávány 
velmi malé průtoky, téměř ve všech tocích.

9. Odbor mládeže

V roce 2018 jsme jako i v r. 2017 při práci s mládeží  rozvíjeli spolupráci se Střediskem 
volného času ATLAS a BIOS Přerov. Naše MO přispívá odbornou radou a pomocí a Středis-
ko volného času ATLAS a BIOS dál vychovává děti k správnému vztahu a přístupu k přírodě 
kolem nás.

Loni bylo vydáno 60 povolenek na revír Hliník v Předmostí, který je určen na rybolov mlá-
deže do 15 let. Bylo zde také odpracováno 85 brigádnických hodin, převážně z řad rodičů ma-
lých rybářů. Brigádníci během 4 let vykáceli okolí rybníka zarostlého náletovými dřevinami a
vyčistili vodu a okolí od pneumatik a jiných odpadků naší společnosti.

MO Přerov revír Hliník dostatečně zarybnila a v roce 2018 se zde konalo několik dětských 
rybářských závodů. O prázdninách slouží Hliník k ukázkám Rybolovných technik a rybolovu 
pro příměstské tábory.

MO Přerov pořádal v rámci Turnaje o vánočního kapříka 7 místních závodů, kterých se 
pravidelně zúčastňovalo 20-30 dětí. Se střediskem volného času  ATLAS a BIOS další 4 na 
řece Bečvě. Malí rybáři už si na pravidelné závody zvykli a je o ně stále vyšší zájem, což lze 
pozorovat na stále se zvyšující účasti.
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10. Investice a majetkové záležitosti.

Investiční část

Hlavní činností v roce 2018 byla příprava a organizace opravy společného břehu mezi naším 
chovným  rybníkem a Strhancem v lokalitě Podolší v k.ú. Osek n. Bečvou. Proběhla zde řada 
jednání za účasti Povodí Moravy, MěÚ Lipník n. Bečvou, zástupci obce Osek n. Bečvou, 
mysliveckým spolkem v Oseku n. B. a další.
Smyslem těchto jednání bylo zajistit v co nejkratším termínu opravu společné hráze těchto 
vodních děl (Strhance a chovného rybníka Podolší), která je v současné době značně narušena
a v některých kritických místech je její stav natolik vážný, že hrozí její protržení. K devastaci 
hráze přispěla také skutečnost, že se v této lokalitě v posledních letech nadměrně rozšířila 
populace bobra evropského, který svou činností  hráz ještě více zeslabuje. Jedná se o značně 
náročnou akci, jak finančně tak i technicky. Hráz je dlouhá cca 470 m  a podmínky v tomto 
terénu po vypuštění rybníka jsou pro práci velmi náročné. 
Realizace prací na opravě hráze je plánována na zimní a jarní období r. 2018/2019, po výlovu 
rybníka a následném, alespoň částečném vysušení dna.

Nákup pozemků

Probíhala jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a se Státním 
pozemkovým úřadem v Olomouci o odkoupení pozemků v lokalitě Želatovic. Tyto pozemky 
jsou ve vlastnictví České republiky na nichž leží část našeho chovného rybníka. Ale vlivem 
přetíženosti zmíněných úřadů, nebyla tato jednání v průběhu r. 2018 dokončena, takže budou 
pokračovat i v r. 2019. Zde se jedná o pozemky o rozloze 14 447 m2. Po odkoupení budeme 
již vlastnit většinu pozemků pod rybníkem.

Hlavní budova   MO

 byly provedeny veškeré revize hasicích přístrojů, komínů, plynového kotle
 byly provedeny úpravy v suterénu budovy (zhotovení dřevěných podest na ukládání 

přepravních kádí pro ryby, dokončena instalace nerezového stolu a úprava prostoru, 
kde bylo zřízeno servisní zázemí, nezbytné pro konání rybářských závodů, které naše 
organizace se každoročně pořádá na přerovském rybníku, jak pro dospělé členy, tak i 
pro mládež. 

 příprava projektu na úpravu topné soustavy budovy, která by měla přinést úspornější 
vytápění a tím i efektivnější hospodaření při provozu budovy.   

Chovné rybníky

Byly organizovány následující akce:

Předmostí
 průběžné lokální opravy hrází v místech narušení bobry 
 zemní práce na čištění (odbahnění) chovného rybníčka a práce na úpravě terénu kolem

něj. A to v celkové částce  40 000,- Kč

1313



Podolší 

 Přípravné práce spojené s plánovanou opravou hráze, hlavně se prováděla likvidace 
náletových dřevin a kácení suchých stromů. 

 Provizorní opravy hráze v těch nejkritičtějších místech, aby nedošlo k protržení hráze.

   
12.Ekonomická zpráva

Majetek MO

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mat. 37 31 35 39 40 41 29 50

DDHM 272 272 359 367 367 389 389 376

ZP 7337 7337 7049 7030 7033 7035 7038 7 021

Opravy 851 67 660 209 90 115

Údaje jsou v tisící korunách..

Ekonomický stav MO Přerov

 2015 2016 2017 2018
plán Skut plán skut plán skut plán skut

náklady tis/kč 1402 1294 1261 1107 1131 1114 1186 1150
výnosy tis/kč 1405 1370 1283 1537 1154 1315 1255 1670
výsledek tis/kč 76 429 201 520

Podrobnější ekonomické informace o hospodaření naší organizace jsou uvedeny ve zprávě 
Dozorčí komise, která ji předkládá dnešní členské schůzi ke schválení. 

Závěrem

Rok 2018 byl prvním rokem v novém  funkčním období pro období 2018 – 2022, kdy se do 
práce výboru zapojili nově zvolení členové, kteří s touto činností neměli téměř žádné 
zkušenosti.
S uspokojením ze konstatovat, že první rok ve svých funkcích pracovali aktivně a 
zodpovědně, což lze hodnotit jako pozitivní pohled do budoucnosti ve vývoji naší organizace.
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PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM 

Výbor MO ČRS Přerov děkuje níže uvedeným sponzorům za finanční a materiálovou 
podporu v činnosti naší organizace za r. 2018.

PREST Přerov  a.s.  - 
MOFI s.r.o Přerov   - hutní materiál
Zbíral Jiří     Přerov  9.května
Rybářské potřeby Chytil Přerov
Rybářské potřeby MAVEP
Statutární město Přerov
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Informace pro členy MO o složení nově zvolených orgánech ČRS pro volební období   
        2018 - 2022.

Na Územní konferenci ČRS pro Severní Moravu a Slezsko 
zvolen nový výbor v tomto složení:

      Ing Pavel Kocián  - předseda  územního svazu ČRS Ostrava
Ing. Radomír Bednář  - místopředseda územního svazu ČRS Ostrava
Bc. Jan Hloušek  - rybářský hospodář územního svazu ČRS Ostrava

Předsedové odborů a komisí územního svazu ČRS Ostrava:

odbor pro práci s mládeží - Bronislav Bartoš
odbor rybolovné techniky - Jiří Plachý
odbor LRU plavaná - David Kolařík, Ing.
odbor LRU muška - Jaroslav Adam
odbor LRU přívlač - Pernický Stanislav, Ing. 
odbor LRU feeder               - Jiří Kroča 
odbor ČVaŽP - Libor Kocinec 
odbor hospodářský - Bc. Jan Hloušek
ekonomická komise - Ing. Kamil Drobek

Ing. Přemysl Jaroń – jednatel územního svazu ČRS Ostrava

Bc. Pavel Němec - zástupce hospodáře pro pstruhové revíry
Bc. Jiří Širůček      -  zástupce hospodáře pro mimopstruhové revíry
Petr Machala -  řízení činnosti rybářské stráže
Ing. Kamil Drobek - ekonom a koordinace činnosti mládeže
MVDr. Marek Odložilík - koordinace činnosti sportovní odborů, závodních družstev a 

                                         problematiky handicapovaných rybářů
Václav Sklenář - činností na úseku PR a spolupráce s MO ČRS

Ekonomická komise ve složení: Ing. Drobek, JUDr. Ščerba, Ing. Pernický, Bc. Hloušek,
                                                               V. Sklenář

        Ověřovatel zápisů           - Ing. Radomír Bednář
 

Na XVII. Republikovém sněmu Českého rybářského svazu,
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konaném dne 24. listopadu 2018 v Průhonicích byla zvolena Rada ČRS v následujícím 
složení:

Republiková rada ČRS ve složení:

Ing. Karel Anders (ÚS ČRS m. Prahy),   JUDr. Jaroslav Holý (Svč. ÚS ČRS),  

Václav Horák (Vč. ÚS ČRS),                  Dušan Hýbner (Střč. ÚS ČRS),   

Ing. Pavel Kocián (ÚS ČRS pro Sev. Moravu a Slezsko),   Ing. Karel Koranda (Jč. ÚS ČRS)

Ing. Jan Štípek (Zpč. ÚS ČRS),  Mgr. Radomír Bednář (ÚS ČRS pro Sev. Moravu a Slezsko),

Ing. Miroslav Bialek (Vč. ÚS ČRS),    Ing. Ivan Bílý, Ph.D. (Svč. ÚS ČRS),        

Ing. Josef Kostka (Jč. ÚS ČRS),           PhDr. Mgr. Karel Mach, MSc., MBA (Zpč. ÚS ČRS), 

Zdeněk Mužík (ÚS ČRS m. Prahy),      Radek Zahrádka (Střč. ÚS ČRS)

Republiková dozorčí rada ve složení: 

Lubomír Čilipka (ÚS ČRS pro Sev. Moravu a Slezsko),     Vlastislav Fanta (Svč. ÚS ČRS), 

David Havlíček (Jč. ÚS ČRS),                  Ing. Leoš Křenek, Ph.D. (ÚS ČRS m. Prahy), 

 Ing. Petra Matoušková (Vč. ÚS ČRS),     Roman Moulis (Zpč. ÚS ČRS) 

 Mgr. Václav Pertl (Střč. ÚS ČRS).

Republikový sněm zvolil předsedou Českého rybářského svazu 

PhDr. Mgr. Karla Macha, MSc., MBA

 

 

1717



0

1818


	Ing. Oldřich Šenk Alexander Majer Zdeněk Doležel

