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Jakoby toho letos nebylo málo
Letošní rok nám všem dává skutečně zabrat. Ne jinak je
tomu i v našem územním svazu. Po jarní vlně coronaviru
Covid-19, kdy musel sekretariát územního svazu fungovat
v omezeném režimu došlo k výměně na postu jednatele.
Následně jsme museli čelit hackerskému útoku, kdy byla
napadena počítačová síť našeho sekretariátu. Pak začátkem léta přišlo rozvolňování opatření vyhlášeného nouzového stavu, kdy jsme si mysleli, že vše zlé je konečně
za námi. Ale bohužel ne nadlouho.
Koncem září došlo k ekologické katastrofě na naší významné řece Bečvě, jejíž následky se podařilo zlikvidovat
pouze díky obrovské obětavosti dobrovolníků z řad našich
členů a za pomoci dobrovolných i profesionálních hasičů.
V polovině října po dlouhých a vydatných deštích došlo k
záplavám v severní části našeho regionu, kdy následně
byly vyplaveny dva naše důležité revíry – štěrkovna v
Dolním Benešově a v Hlučíně.
Do toho všeho navíc na podzim udeřila druhá vlna coronavirové pandemie i s dalším vyhlášením nouzového
stavu. Přesto všechno co nás letos postihlo musíme být optimisté a pevně doufat, že již konečně bude líp.
Ing. Pavel Kocián

Děkujeme všem, kteří nám pomohli a pomáhají
Ing. Pavel Kocián
Zhruba šest týdnů nás dělí od ekologické katastrofy, která postihla naši krásnou řeku Bečvu, kdy dosud
neznámý pachatel kompletně vytrávil úsek od Choryně až po Přerov. Proto mi dovolte, abych tento příspěvek
věnoval všem těm, kteří se doposud zasloužili o to, aby řeka Bečva byla opět živou řekou plnou krásných ryb.
Dobrovolníci v první linii to neměli vůbec jednoduchéHned po vzniku
ekologické havárie bylo nutné bezodkladně provést sběr a likvidaci
uhynulých ryb. Po naší výzvě se se začali našemu rybářskému technikovi
hlásit první dobrovolníci z řad našich členů. Jelikož, zejména na začátku
sběru uhynulých ryb bylo nutné posílit řady dobrovolníků, přišli nám na
pomoc dobrovolní i profesionální hasiči z širokého okolí. V dalších dnech
se řady dobrovolníků rozšířily, někteří přijížděli na pomoc i ze vzdálenosti
větší než čtyřicet kilometrů. Mezi dobrovolníky se objevily i ženy, což bylo
vzhledem k obtížnosti práce (terénní nepřístupnost, zápach rozkládajících
se ryb) obdivující. Navíc všichni dobrovolníci pracovali bez nároku na
jakoukoliv odměnu a bez náhrady cestovních výloh.
Proto všem, kteří se podíleli na likvidaci uhynulých ryb patří zasloužený obdiv a uznání.
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Příspěvky na transparentním účtu urychlují proces obnovy Bečvy

Prvního října zřídil náš územní svaz u Raiffeisen banky transparentní účet, jehož finanční prostředky budou
sloužit výhradně na obnovení života v Bečvě. Všechny jistě překvapila
obrovská vlna solidarity, kdy na tento účet začali ihned posílat finanční
prostředky jak jednotlivci i některé naše místní organizace. Na pomoc
obnovy Bečvy přispěli i lidé ze zahraničí a také naši kolegové ze
Středočeského územního svazu. Začátkem listopadu se na transparentním
podařilo nashromáždit bezmála půl miliónů korun. Zde je nutné podotknout,
že vůbec nezáleží na velikosti konkrétního daru, nýbrž důležitá je ochota
přispět na dobrou věc.
Výbor našeho územního svazu děkuje všem, kteří doposud přispěli na obnovu života v Bečvě.
Na pomoc přichází i stát a samosprávné celky
S obnovou zasaženého úseku řeky Bečvy pomůže i stát. Například
ministerstvo zemědělství uvedlo, že na pomoc rybářům z Moravy a Slezska
vyčlenilo 7,5 miliónů korun. Tyhle peníze budou rozděleny na 10 částek po
750 000 korun.Finanční podporu bude možné čerpat z podtitulu k národnímu
dotačnímu programu Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů od
roku 2021. Pro rybáře je připraveno každoročně 750 tisíc korun na období
deset let. Náš územní svaz tak celkově dostane kompenzaci ve výši 7,5
miliónů korun.
Pomoc nabídlo i Povodí Moravy. Tento vodohospodářský podnik nabídl bezúplatně pět malých vodních nádrží.
V nich, pokud budou vyhovovat, bude možné vychovat novou rybí násadu, kterou rybáři následně vysadí do
Bečvy. A další pomoc přichází i ze strany Lesů České republiky. Tento podnik spolu s podnikem Povodí Moravy
odpustí rybářům nájmy za malé vodní nádrže na dobu tří let, přičemž pokud se situace na Bečvě nezlepší, pak
může dojít k prodloužení odpuštění nájemného na další dva roky.
Pomoc se rozhodlo i město Valašské Meziříčí. O poskytnutí dotace rozhodlo vedení města, které rybářům
pomůže částkou 100 tisíc korun. Finanční pomoc dále přislíbil i Zlínský a Olomoucký kraj.

S candáty to v místní organizaci Příbor rozhodně umí
Milan Konvička, místní organizace ČRS Příbor
Místní organizace ČRS Příbor má svou bohatou historii již od roku 1897. Nechci však tuto historii popisovat, ale
mým hlavním úkolem je seznámit vás s našimi poznatky a zkušenostmi v chovu candáta v naší místní
organizaci.
Naše místní organizace má v současné době dva výtažníky I. řádu o výměře 6,2 a 2,2 ha. Dále vlastní dva
plůdkové výtažníky, každý o výměře 0,3 ha a komorový rybník o výměře 0,4 ha. Všechny rybníky jsou
projektovány tak, aby ve vývařišti bylo možno odlovovat ryby od velikosti 3 až 4cm. Odchováváme také
v současné době násadu kapra, lína, candáta a ostroretky hlavně pro potřebu zarybnění revírů. Odchov candáta
se zahájil již v roce 1968. Byl zajištěn generační materiál a tento byl udržován přes zimní měsíce v komorovém
rybníku, což přinášelo mnoho problémů s jeho krmením a taky nemožnost komorování společně s jednoletou
násadou ostatních ryb. Generační ryby se pak v párech vysadily do hlavních rybníků a jako podložky pro výtěr

2

ZPRAVODAJ

výboru Územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko
Listopad 2020

Aktuality z našeho územního svazu

sloužily dřevěné rámky s výplni ostřice, kořeny vrby neb větve jehličnanů. Výsledky tohoto chovu byly značně
nejisté a velmi rozdílné. Celou situaci jsme následně řešili v roce 1975 se Slovenskými rybáři. Byly zhotoveny
rámky z dřevěných latí a tyto byly vyplněny silonovou střiží a opatřeny zátěží a plovákem pro následnou kontrolu.
Byl to velký pokrok, ale podložky umístěné ve volných vodách byly pro svůj výtěr využity i ostatními rybami jako
byla plotice a cejn. Bylo možno v očních bodech přenášet tyto podložky do chovných rybníků.
V naší MO jsme však již v roce 1980 začali vyrábět podložky s kovovým rámem potaženým králičím pletivem, na
které byla upevněna silonová střiž.
V této době však celý systém odchovu měl značné výkyvy. Odchovaný candát měl velikost 8 – 10 cm. Často
trpěl pro nedostatek potravy kanibalizmem a počty nebylo možno předem stanovit.
Hospodářský odbor naší MO si vzal za úkol tyto nedostatky
odstranit a začal se systematickým odstraňováním všech
negativních jevů v odchovu. Začali jsme řešit celou situaci
odchovem čtvrtročků candáta v plůdkových výtažnících. Před
převozem jiker ve stádiu očních bodů byl napuštěn plůdkový
výtažník tři až čtyři dny předem tak, aby byl zajištěn vývoj
nauplií a postupně i hrubého planktonu. Rybník jsme bedlivě
sledovali na množství přirozené potravy. Velikost candáta
byla sledována i kontrolními odlovy. V případě, že došlo
k poklesu přirozené potravy a candát měl okolo 4cm byl
candát sloven a vysazen v počtu asi 1000 až1500 ks na 1 ha
do hlavních rybníků. A tady jsme museli vždy připravit
přebytek přebytek potravy pro candáta v podobě nejranějšího
plůdku plevelných ryb. I to se nám podařilo vyřešit volbou
plevelných ryb tak, že candátí čtvrtroček má dostatek potravy
po celé období odchovu. Výsledek takového postupu je, že pětiměsíční candát má velikost 15 až 25cm o
hmotnosti 4 až 8 dkg. Výsledné počty slovených candátů zhruba vykazují 10% ztráty. V roce 2019 naše MO
odchovala 1.027 kg této násady candáta a v letošním roce 817 kg .
Dále naši hospodáři řešili i možnosti zaplísnění jiker na
podložkách. Tady jsme zajistili již v roce 2007 podložky
z roksorů, které mají rozměr 80 x 80 x 20cm.Tyto jsme
pak obsadili kartáči v černé barvě o průměru 8 cm
speciálně vyrobené pro tento účel. Tyto podložky jsou
pak našim posledním pokusem jak má vypadat
podložka pro výtěr candáta. Jsme velmi potěšeni, že
naše výsledky z chovu candáta slouží i ostatním
místním organizacím. Jsme rádi, že naše podložky pro
výtěr candáta slouží také úspěšně na Slezské Hartě a
v budoucí době je to možno rozšířit na další revíry a tím
podpořit i přirozený výtěr takové kvalitní ryby jako je
candát, kterého má naše MO ČRS ve svém znaku.
Jsme připraveni všem zájemcům poskytnout jakékoliv
poznatky z chovu candáta. Stačí se nám ozvat.
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Handicapovaní rybáři v našem územním svazu
MVDr. Marek Odložilík
Na letošní územní konferenci jsme řešili mimo jiné i úpravy BPVRP pro rok 2021. Výrazná opakovaná diskuse
k bodu č.3 - Velikost nástražní rybky se dala se očekávat. Asi nikdo však nečekal tolik příspěvků k bodu č.5 Zřizování míst k lovu vhodných pro handicapované rybáře. I konferencí schválený text tohoto bodu je nyní
zveřejněn jako podmínečný, s nutností právních úprav či korektur.
Tímto bodem VÚS otevřel, dovolím si říct, na našem územním svazu dlouhodobě neřešené, a snad i opomíjené
téma našich handicapovaných rybářů. Je nyní potřeba toto řešit? Nastal ten správný čas?
V následujícím příspěvku se tedy pokusím předložit Vám několik faktů, námětů či úvah k tomuto tématu.
Asi nejdůležitější otázkou je, kolik že vlastně náš ÚS sdružuje rybářů s handicapem, správněji s tělesným
postižením. Jaké jsou jejich potřeby a požadavky, a do jaké míry a v jakém čase je možné tyto ze strany MO či
ÚS začít plnit. Z výkazů o činnosti z jednotlivých MO se dopočteme, a to za několik let zpětně, za náš ÚS skoro k
tisíci rybářů se ZTP povolenkami. To není, pokud jsou tato statistická čísla správná, rozhodně málo. A je
otázkou, kolik že dalších handicapovaných spoluobčanů by se stalo aktivními rybáři, kdyby na to měli podmínky.
Např. při pomoci se získaním prvního RL, osvojením si skutečnosti, že se dá rybařit s jakýmkoliv postižením. A
vhodná místa k rybolovu ve svém dostupném okolí.
Začněme tedy našimi texty v BPVRP 2021 a
potřebou zřizování revírů či lovných míst
vhodných pro handicapované.
Na webu Rady ČRS – revíry ČRS – MP –
přehled
revírůhttps://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/r
eviry/previry
jsou uvedeny mimo jiných i revíry vhodné pro
handicapované rybáře. Možná ne zcela
aktuálně, ale je zde uveden popis těchto
revírů jak obecně (zde právě rozpor s našimi
ÚS texty BPVRP 2021, které proto musíme
právně „dočistit“), tak jejich filtrovatelný výčet
za celý ČRS, či jednotlivé ÚS. Těchto
zřízených a popsaných revírů je celkem 106.
Středočeši, především díky aktivitám MO Kladruby (o nich a jejich činnosti více v samostatném příspěvku)
„dodali“ 66 revírů. Další ÚS zveřejňují po 6-13 revírech. Východočeši pak pouze jeden revír a jen my,
Severomoraváci, žádný. Stejně tak na našich územních stránkách, na obdobném rozdělovníku revírů MP,P,
CHaP, 24 h.. revíry vhodné pro handicapované nemáme.
Nějaká tato místa však i na našem ÚS již reálně existují. Zřídily je o své aktivitě naše MO. Je jen potřeba je
řádně dořešit, popsat a hlavně zveřejnit. A následně, dle poptávky, vhodnosti či možností začít zřizovat místa
další. Není to však jen o zřízení samotného lovného místa vhodného pro handicapované, ale také o přístupu
k němu, a často i o potřebě a zřízení vyhrazeného parkování. Někdy to mohou být i technicky, administrativně a
finančně náročná řízení.
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Další oblastí v tématu, kterým se může náš VÚS zabývat, jsou ceny povolenek pro handicapované.
Nyní rozlišujeme v ČRS pojmy: Děti – mládež – dospělí.
Ceny územních povolenek jsou plně v kompetenci jednotlivých ÚS. Většina ÚS tak poskytuje handicapovaným
slevu, a přiřazuje ZTP rybáře (správněji bychom měli uvádět ZTP a ZTP/P) slevovou povolenkou k mládeži.
I zde ale existují odchylky v jednotlivých ÚS od zavedené praxe.
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Středočeši poskytují tuto slevu i zasloužilým členům, důchodcům nad 70 let, Jihočeši poskytují slevu jen pro
ZTP/P a ta je velmi výrazná. Měli bychom i my na Severní Moravě v cenách a slevách něco řešit a upravovat,
samostatně za náš ÚS, a pak, či spíše nejprve jednat s dalšími ÚS o souladu v nastavení cen povolenek pro
handicapované obecně?

A dalším, v tomto příspěvku posledním, pohledem na problematiku handicapovaných rybářů našeho ÚS je
otázka, zda se tito naši handicapovaní spokojí s prostými, individuálními vycházkami k vodě, na místa přístupná,
či pro ně upravená, a jaké rybářské techniky zde zvládnou. Existují revíry, které jsou vhodné i pro setkávání se
většího počtu handicapovaných. Na takových revírech pak, dosud snad výhradně ČRS MO Kladruby a SÚS,
pořádají nejen běžná setkání či „gulášovky“ závody handicapovaných rybářů bez rozdílu způsobu lovu (plavaná,
feeder, položená), ale i mistrovství ČR handicapovaných rybářů v plavané, a tím i nominace na mistrovství světa.
V roce 2016 proběhlo MS handicapovaných a veteránů u nás v ČR, na Labi v Pardubicích. Letos se MS kvůli
covidu nekonalo, a z roku 2019 je mistr světa v plavané handicapovaných právě z ČR. A o tom více
v samostatném příspěvku.
Vážení kolegové, naznačil jsem v příspěvku některá témata, k diskusi, k postupnému řešení, pokud vnikne
potřeba a chuť se jimi na našem ÚS zabývat. Pro tyto účely jsem byl požádán předsedou Ing. Pavlem Kociánem
o zpracování dotazníku, který Vám bude v návaznosti na tento příspěvek rozeslán mailem na jednotlivá MO.
Jednoduchou formou se Vás budeme tázat na počet handicapovaných rybářů, jejich potřeby a požadavky, na již
zřízená či jen vytypovaná místa pro handicapované atd.
V systému Google obdržíte vytvořený dotazník, který se především svou přehledností, jednoduchostí, anketní
formou ale i přehlednými grafickými a statistickými výstupy tak může časem stát běžným a hlavně velmi
užitečným nástrojem při komunikaci mezi složkami našeho ÚS i při řešení dalších témat.
Za čas, strávený při jeho uvážlivém vyplňování a za včasné doručení zpět na sekretariát ÚS Vám všem předem
děkuji.
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Zvítězil hospodář ze Zábřehu
Jaroslav Adam, předseda odboru LRU muška
Odbor LRU muška při našem územním svazu uspořádal ve dnech 12.-13.9.2020 Krajský přebor v této královské
disciplíně. Kvůli pandemii koronaviru to byl letos jediný závod, který se na území našeho ÚS konal.
Dvacetosm účastníků závodilo na dvou sektorech řeky Bečvy, oba na MP revíru 471 009. Horní sektor byl
vytyčen nad Teplicemi až téměř po Ústí a spodní pod čističkou v Hranicích po osadu Rybáře. Letos si obecně
nemůžeme stěžovat na nedostatek vody
v řekách a nejinak tomu bylo i při tomto
závodě, což nebylo na závadu, spíše
naopak, krásně jsme si zachytali. Stěžejní
chytací ryby na těchto úsecích řeky vždy
bývají jelec tloušť a ouklej obecná, ryby
však zpočátku ve větší a dost chladné
vodě moc nespolupracovaly. Kromě již
zmíněných
tlouště
a
oukleje
se
v bodovacích listech hojně objevoval jelec
proudník,
sporadicky
ostroretka,
podoustev, parma, bolen a překvapivě i
potočák, jehož se chytlo za dva dny 6ks,
největší měl 310mm. Celkem se ulovilo
776 ks ryb větších 150 mm, všechny jsou
samozřejmě zpět ve vodě. Největší rybu
ulovil Jaroslav Vašák – tlouště 435mm.
Celkovým vítězem dvoudenního klání a
krajským přeborníkem v LRU muška pro
rok 2020 se stal Jaroslav Hampl, jinak hospodář MO ČRS Zábřeh, který vyhrál oba své závody a se součtem
umístění 2 byl nepřekonatelný. Druhý skončil havířovský matador Roman Hopp a třetí nedávný junior Jakub
Adam.
Snad bude příští rok na závody bohatší…

Krátce z našeho územního svazu
Ing. Pavel Kocián
Blatecký mlýn – změna čísla revíru
Z rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, číslo jednací: KÚOK 101746/2020 a spisové značky:
KÚOK/96398/2020/OŽPZ/398 ze dne 21. září 2020 mění číslo rybářského revíru 471 219 Blatecký mlýn na číslo
471 226. Odůvodnění:
Ministerstvo zemědělství podnětem č. j. 45252/2020 – MZE - 16232 ze dne
3. 9. 2020, sdělilo krajskému
úřadu, že rybářskému revíru Blatecký mlýn 1A omylem přidělilo evidenční číslo 471 219, které již bylo dříve
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přiděleno rybářskému revíru. Taková skutečnost by mohla vést v budoucnu k změnám povinných hospodářských
evidencí. Ministerstvo zemědělství proto přidělilo pod pořadovým číslem 344 rybářskému revíru Blatecký mlýn
1A nové evidenční číslo
471 226
s tím, že nápravu lze provést nejlépe postupem podle § 4 odst. 6 zákona o rybářství, tedy změnou rozhodnutí o
vyhlášení rybářského revíru.

V letošním roce lze očekávat zvýšený prodej povolenek
Na zářijovém zasedání VÚS podal ekonom, Ing. Kamil Drobek informaci o vyšších příjmech za prodej povolenek
v letošním roce oproti plánovanému rozpočtu. Dále zdůraznil, že ve vztahu k čerpání rozpočtu u některých
výdajových položek nedošlo k plnému čerpání a ani asi nedojde a to kvůli vládním opatřením v souvislosti
s Covidem-19.

V proplácení náhrad na dopravné dochází ke změně
Výbor územního svazu projednal a schválil návrh Ing. Kamila Drobka na zvýšení úhrad za dopravné v souvislosti
s rozvozem rybích násad do našich revírů a to o 2 koruny na jeden kilometr. Tato změna vstupuje v platnost od
1. ledna 2021.

Hospodářské kontroly budou probíhat v omezeném režimu
Z důvodu výskytu Covid – 19 a s ohledem na vládou vyhlášená mimořádná opatření nebudou letošní
hospodářské kontroly probíhat ve standardním režimu. Výbor územního svazu připravuje plán omezeného
režimu hospodářských kontrol s cílem minimalizovat osobní kontakt. Tento plán bude v předstihu zaslán do
všech našich místních organizací.

Aktuálně z jednání výboru územního svazu
Aktuálně z jednání VÚS
ze dne 18. 9. 2020
Výbor územního svazu mimo jiné projednal a schválil toto usnesení:
Bere na vědomí:
-

Předložené materiály k jednání a diskuzní příspěvky, včetně komentářů k proběhlým jednáním, došlou
poštu.

Schvaluje:
-

Petra Machalu jako člena hospodářského odboru Rady ČRS.

-

Od roku 2021 nepřidělování bezplatných povolenek členům VÚS a ÚDK.

-

Zvýšení dopravného při dopravě ryb do revírů od r. 2021 o částku 2,-Kč/km.

-

Dotaci pro MO Přerov ve výši 25.000,- Kč vč. DPH.

-

Odměna reprezentantům odb. RT Zuzaně Plaché a Janu Bomberovi ve formě věcného daru v hodnotě
5.000,- Kč.
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Ukládá:
116. Jednateli oznámit Radě ČRS nového člena H.O. Rady ČRS pana Petra Machalu.

117. P. Machalovi, Ing. Gebauerovi - zaslat do MO ČRS k poslední kontrole Dodatky pro rok 2021

Aktuálně z mimořádného jednání VÚS
ze dne 30. 9. 2020
Výbor územního svazu mimo jiné projednal a schválil toto usnesení:
Bere na vědomí:
-

Předložené materiály k jednání a diskuzní příspěvky, včetně komentářů k dané situaci kolem
ekologické havárie na řece Bečvě.

Schvaluje:
.

Postup ve vyjednávání jednatele se státními institucemi o spolufinancování, úlevách a nabídkách
vodních ploch, popř. revírů.
Ukládá:

*B1

Jednateli – činit veškeré kroky vedoucí k maximální spoluúčasti institucí vedoucí k nápravě a
kompenzaci následků otravy na Bečvě.

*B2

Jednateli - vypracovat požadované materiály pro MŽP a Mze ČR, Povodí Moravy, s. p. – dle
požadavků stát. institucí

*B3

Jednateli - o krocích a výsledcích informovat po vyhodnocení důležitosti na zasedáních VÚS, popř.
elektronicky dříve ( všechny členy VÚS ) bez zbytečného odkladu.

Aktuálně z jednání VÚS
ze dne 22. 10. 2020
Výbor územního svazu mimo jiné projednal a schválil toto usnesení:
Bere na vědomí:
-

Informace ke kontrole usnesení z minulých zasedání a došlou poštu

-

Informace a zprávy podané k bodům 2 – 5 ( Plán práce )

-

Komunikaci a kroky sekretariátu s institucemi v záležitosti otravy na Bečvě

Schvaluje:
-

Nájemní smlouvu na revír Tichá ( MO Frenštát ).

-

Žádost RSK Svinov na zábor břehu na revíru Slezská Harta v délce cca 400 m pro dětský tábor 2021.

-

Vyznamenání podaná MO ČRS Třinec ( po kontrole formální stránky sekretariátem ).

-

Žádost PRS p. Nitky o možnost zakoupení moderního elektromotoru a záložní baterie na výkon činnosti.

-

Poslední kroky ( kupní smlouva, návrh vkladu ) při odkupu revíru „ Krčmaň.“

-

Kroky vedoucí ke změně dodavatele plynu na odběrném místě – sekretariát ÚS Ostrava
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-

Návrh ing. Drobka na zvýšení odměny (pro rok 2021) za vydanou územní povolenku z 20,- Kč na 30,- Kč
s ohledem na zvýšenou administrativu ( COVID 19 ) – lze očekávat i v prvních měsících r. 2021.

-

Vytvoření OPK na šetření výstupů DRS a PRS, včetně výstupů z mobilní aplikace ve složení:
Petr Machala – předseda OPK
Ing. Pavel Haas – člen OPK
Tomáš Nitka – člen OPK
Ing. Kamil Drobek– člen OPK
Bc.,Jan Hloušek – člen OPK

Ukládá:
117.

Sekretariátu ÚS - zaslat harmonogram hospodářských kontrol roku 2020 (p. Gabalová) – do
31.10. 2020

118.

Zaslat návrh firmě CEMEX - nabídku nájemného na revír Náklo – jednatel s P. Machalou
termín – neprodleně.

119.

Zaslat souhlasné stanovisko ÚS ČRS RSK Svinov na zábor břehu na revíru Slezská Harta –
jednatel.

120.

Zaslat po věcné kontrole a podpisu statutárů vyznamenání předložená MO ČRS Třinec
(p. Gabalová) – termín – neprodleně.

121.

Na www umístit ceník CR, CS, MRS povolenek.
Možnost zveřejňování aktualit ( zákazů apod. ) na titulní straně.
odstranění vulgarismů na www stránkách - kontaktovat webmastera – jednatel neprodleně.

122.

Urychleně dokončit šetření pojištění statutárních orgánů MO jež nebyly rozhodnuty.
(p. Gabalová) – termín 15.11.2020.

123.

Zadat znalecký posudek na „provedené neodsouhlasených prací“ firmou Zaminkar, s.r.o.
a činit další kroky v investiční akci Pašůvka - jednatel- neprodleně

124.

Dokončit poslední kroky v odkupu revíru Krčmaň.

125.

Uzavřít nájemní smlouvu na revír Tichá (MO Frenštát).

126.

Zaslat vysvětlující dopis všem MO s objasněním vyjádření předsedy ÚS ČRS
na vytvoření e-shopu pro potřeby členské základny, která nebyla VÚS schválena – Ing. Kocián.
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