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Věc :  výroční členská schůze pobočného spolku - zpráva předsedy, projednaná 

na výboru pobočného spolku dne 18.3.2018 

 

Vážení hosté, vážené rybářky a rybáři, 

dovoluji si Vás všechny přivítat opět po roce na výroční členské schůzi pobočného spolku Slavičín. 
K bodu 1. zprávy. 

1. Kontrola usnesení výroční členské schůze - rok 2017 

� výbor se scházel pravidelně 1* měsíčně, z jednání výboru byly poskytovány zápisy, na  
zasedáních výboru bylo pravidelně vyhodnocováno ekonomické hospodaření pobočného 
spolku 

� získání grantů : 

∼ ještě v 1/2 roku 2017 se podařilo získat mimořádné příspěvky na činnost pobočného 
spolku od městských a obecních úřadů v působnosti pobočného spolku, přispělo k 
tomu hlavně osobní jednání členů výboru se starosty a prezentace naší činnosti v 
místních zpravodajích 

∼ poznámka - v roce 2018 má již pobočný spolek uzavřené smlouvy s městskými a 
obecními úřady na poskytnutí grantů na rybářské závody, vánoční soutěž mládeže  
a hospodářskou činnost 

∼ pobočný spolek má své tradiční sponzory, ale díky panu Majcovi, Milkovi a panu 
Dostálovi se podařilo získat v roce 2017 nové sponzory.  

∼ pokud byla finanční podpora směřována na konkrétní akce s poděkováním jsme in-
formovali poskytovatele podpory o průběhu akce 

� kroužky mladých rybářů jsou vedeny při domech dětí a mládeže ve Slavičíně, Štítné, 
Brumově Bylnici, Nedašově a Valašských Kloboukách. V rámci kroužků jsou připravovány 
mladí členové ke zkouškám a je pravidelně organizována vánoční soutěž mladých rybářů. 

� výbor spolupracuje se sousedními pobočnými spolky, jedná se především o výměně in-
formací a zkušeností ze spolkového života. Koordinujeme svůj postup při rozhodování 
svazového výboru zastupitelského spolku.  

� v měsíci září byly uspořádány dětské rybářské závody a závody dospělých. Dětské rybář-
ské závody jsou organizovány bez startovného, občerstvení sponzorsky zabezpečil p. Li-
bor Malaník. Organizace závodů dospělých doznala v minulém roce podstatných změn : 

∼ jednak hodnocení úlovků v kategoriích dravá ušlechtilá ryba, kaprovitá ryba rozho-
dovala váha všech ulovených ryb 

∼ oceněna byla i nejdelší ulovená ryba 

∼ doba trvání závodů byla prodloužena začátek závodů 6,00 ukončení závodů 15,00 
hodin 

∼ zvýšila se i atraktivita cen   

� informace o plnění usnesení výroční členské schůze v oblasti hospodářského úseku bu-
dou podrobně uvedeny ve zprávě hospodaření pobočného spolku za rok 2017. 
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2. Stav členské základny - vývoj srovnání 

� Celkový počet členů k 31.12.2016 828 

� Celkový počet členů k 31.12.2017  762 

� Dospělí členové a starší mládež (16-17 let) rok 2016 754 

� Dospělí členové a starší mládež (16-17 let) rok 2017 661 

� Mládež do 15 let  2016 74  

� Mládež do 15 let 2017 101  

� Počet členů, kteří uhradili v roce 2016 jen člen. příspěvek  209 

� Počet členů, kteří uhradili v roce 2017 jen člen. příspěvek  160 

 

Stav členské základny poklesl v roce 2017 o 93 členů a předběžný vývoj v roce 2018 je snížení 
počtu členů o dalších 80. Výbor se zabýval tímto neutěšeným vývojem stavu členské základny a vy-
hodnotil jako jednu z možných příčin výši úhrady za nesplněnou brigádní povinnost. Proto výbor navr-
huje změnu organizace brigádní činnosti, kterou se budu zabývat v dalším bodě zprávy.    

3. Změna organizace brigádní činnosti : 

Jistě jste zaznamenali otevřenou diskuzi o změně organizace brigádní činnosti, která byla otevřena 
členy výboru, aktivisty a byla obsah navrhované změny byl prezentován na stránkách pobočného 
spolku. Výbor pobočného spolku projednal několikrát na svých zasedání změnu organizace brigádní 
činnosti. Záměr změny byl také  dvakrát projednán na jednání hospodářského aktivu. Dovolte tedy,  
abych vás seznámil se třemi variantami s navrhované změny.  

Důvody návrhu změny organizace brigádní činnosti, které vedli výbor zabývat se touto otázkou : 

� velký počet rybářů, kteří ukončili členství v pobočném spolku Slavičín, je běžné, že členo-
vé svazu přecházejí ze spolků místě příslušných k bydlišti členů do městských organizací, 
kde je nízká úhrada za neopracovanou brigádní povinnost 

� velké území, na kterém pobočný spolek hospodaří, složitá dostupnost pstruhových potoků 

� centralizovaná organizace hospodářské činnosti v pobočném spolku 

� propady v hospodaření pobočného spolku v minulých letech 

� rozpor vykázaných brigádnických hodin a provedených prací 

� široký rozsah schválených osvobození od brigádní povinnosti 

� změna přístupu členů pobočného spolku ke spolkovému životu 

 

Zásady pro zpracování návrhu změny organizace brigádní činnosti a brigádní povinnosti : 

� zjednodušit organizaci a kontrolu brigádní povinnosti členů, zvýšit pravomoci aktivistů 

� zvýšit motivaci členů pobočného spolku, kteří se aktivně zapojují do spolkové činnosti 

 

Zásady v organizaci brigádní činnosti platné pro všechny projednávané varianty : 

� struktura hospodářského odboru, která se podílí na hospodářské činnosti pobočného 
spolku : 

∼ brigádní skupiny vedené aktivisty 

∼ brigádní skupina hospodáře 

∼ slovovací četa 
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∼ služby, sponzoři 

∼ rybářská stráž 

� hospodář zpracovává plán činnosti jednotlivých brigádních skupin, a ve spolupráci s akti-
vistou rozpracovává plán do konkrétních úkolů,  

� aktivista obdrží odpovídající počet brigádních průkazů  

� aktivisté odpovídají za splnění plánu, po materiálové stránce zajišťuje brigády vedení po-
bočného spolku 

� poznámka - tento princip byl uplatněn v minulém roce a i díky tomuto opatření se zlepšily 
hospodářské výsledky pobočného spolku 

� aktivisté mají právo si zvolit členy své brigádní skupiny,  

� rybářská stráž není osvobozena od brigádní povinnosti, povinnost splní : 

∼ provedení 30 prokazatelných kontrol na revírech pobočného spolku, kontroly prove-
dené v 1 den na nádržích se počítají jako 1 kontrola 

∼ převzetí patronátu nad pstruhovým potokem v revíru pobočného spolku, na svěře-
ném potoku poskytne hospodáři součinnost při plánování kontrole hospodářské čin-
nosti,  

∼ splní si svou brigádní povinnost     

 

Změny v organizaci brigádní činnosti varianta V1.1. 

� od brigádní povinnosti jsou osvobozeni, čestní členové a členové kteří v roce konání bri-
gád nedosáhli 18_ti let. 

� členové pobočného spolku, kteří nejsou osvobozeni od brigádnické povinnosti a objednají 
si povolenku a dosáhnou 18 let v příslušném roce zaplatí při úhradě členského poplatku a 
povolenky zálohu za nesplněnou povinnost ve výši  750,- Kč. 

� členové, kteří se zapojí do práce hospodářského aktivu a splní dále uvedené podmínky 
mají právo na vrácení zálohy 

� podmínky - splnění brigádní povinnosti : 

∼ aktivisté splnění úkolů stanovených hospodářem 

∼ členové brigádní skupiny  splnění brigádní povinnosti 

∼ brigádní skupina hospodáře splnění brigádní povinnosti 

∼ slovovací četa aktivní účast na slovech 

∼ služby, sponzoři evidence v seznamu 

∼ rybářská stráž splnění brigádní povinnosti viz předchozí odstavec 

� v případě, že se člen pobočného spolku vzdá uhrazené zálohy za nesplněnou brigádní 
povinnost, obdrží věcný dar - mimopstruhovou povolenku, věcný dar uděluje výbor po-
bočné spolku na návrh hospodáře. 

 

Změny v organizaci brigádní činnosti varianta V1.2. 

� od brigádní povinnosti jsou osvobozeni, čestní členové, důchodci a členové kteří v roce 
konání brigád nedosáhli 18_ti let. 

� členové pobočného spolku, kteří nejsou osvobozeni od brigádnické povinnosti a objednají 
si povolenku a dosáhnou 18 let v příslušném roce zaplatí při úhradě členského poplatku a 
povolenky zálohu za nesplněnou povinnost ve výši  950,- Kč. 
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� členové, kteří se zapojí do práce hospodářského aktivu a splní dále uvedené podmínky 
mají právo na vrácení zálohy 

� podmínky - splnění brigádní povinnosti : 

∼ aktivisté splnění úkolů stanovených hospodářem 

∼ členové brigádní skupiny  splnění brigádní povinnosti 

∼ brigádní skupina hospodáře splnění brigádní povinnosti 

∼ slovovací četa aktivní účast na slovech 

∼ služby, sponzoři evidence v seznamu 

∼ rybářská stráž splnění brigádní povinnosti viz předchozí odstavec 

� v případě, že se člen pobočného spolku vzdá uhrazené zálohy za nesplněnou brigádní 
povinnost, obdrží věcný dar - mimopstruhovou povolenku, věcný dar uděluje výbor po-
bočné spolku na návrh hospodáře. 

 

Změny v organizaci brigádní činnosti varianta V2.0. 

� osvobození od brigádní povinnosti se nemění, jsou osvobozeni : 

∼ čestní členové  

∼ členové, kteří v době konání brigád nedosáhli 18_ti let 

∼ členové, kteří pracují ve výboru pobočného spolku a KRK 

∼ důchodci 

∼ ženy 

� stanovené podmínky pro splnění brigádní povinnosti : 

∼ aktivisté splnění úkolů stanovených hospodářem 

∼ členové brigádní skupiny  splnění brigádní povinnosti 

∼ brigádní skupina hospodáře splnění brigádní povinnosti 

∼ slovovací četa aktivní účast na slovech 

∼ služby, sponzoři evidence v seznamu 

∼ rybářská stráž splnění brigádní povinnosti viz předchozí odstavec 

� aktivisté, kteří splnily v oblasti hospodářské činnosti pobočného spolku uložené hospodá-
řem, obdrží věcný dar - mimopstruhovou povolenku, o udělení věcného daru rozhoduje 
výbor pobočného spolku na návrh hospodáře   

� slovovací četa - hospodář zajistí při prováděných slovech odpovídající občerstvení členů 
slovovací čety 

 

Při projednání změny organizace brigádní povinnosti se hospodářský aktiv jednoznačně přiklonil k 
variantě V 1.1. Následně dne 1.3.2018 rozhodl výbor pobočného spolku doporučit ke schválení změny 
organizace brigádní činnosti variantu V 1.1.  

O změně organizace brigádní povinnosti rozhodne výroční členská schůze hlasováním. 

4. Výsledky hospodaření pobočného spolku 2017, plán roku 2018 

Hospodaření pobočného spolku v předchozích obdobích vykazovalo negativní bilanci příjmů a vý-
dajů. Díky restriktivnímu hospodaření v roce 2017 jsme dosáhli kladného hospodářského výsledku. 
Tento výsledek byl dosažen zejména protože  : 
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� byly utlumeny náklady spojené s investicemi a údržbou nádrží a rybochovných zařízení a 
důsledně kontrolovány provozní náklady pobočného spolku 

� nelze hospodařit tímto způsobem dlouhodobě,  proto při sestavování plánu na rok 2018 
jsou na údržbu nádrží a rybochovných zařízení vyčleněny prostředky ve výši 100 tis. Kč a 
dostatečné prostředky na pořízení násad o to při návrhu vyrovnaného rozpočtu v roce 
2018. Podrobněji ve zprávě pí. Lorencové. 

� z akcí zařazených do plánu uvádím : 

∼ odbahnění a oprava oplůtkování chovné rybníky ve Valašských Kloboukách 

∼ oprava výpustného zařízení Zavadilka 

∼ oprava oplůtkování Slavík I. 

∼ oprava nápustného zařízení Slavík II. 

∼ oprava požeráku Močidla  

� dále byla v roce 2017 přijata opatření pro posílení příjmové stránky rozpočtu pobočného 
spolku : 

∼ získání příspěvků na činnost organizace formou grantů a finančních darů 

∼ byly stanoveny podmínky pro poskytování služeb slovovací čety  

∼ změna organizace brigádní činnosti  

� výbor pobočného spolku na podněty členů pobočného spolku vyhodnotil užití příspěvku 
členů na krmivo a poštovní služby. Takto vybrané finanční prostředky jsou využívány mi-
mo uvedený účel.  Výbor doporučuje výroční členské schůzi tento příspěvek zrušit. Dále 
výbor pobočného spolku hodnotil vývoj nákladů na opravy, údržbu hmotného majetku a 
pořízení drobného majetku. Z důvodu, že se příjmy pobočného spolku dlouhodobě ne-
změnily, a uvedené náklady rostou, předkládá výbor výroční členské schůzi návrh na 
schválení příspěvku na rozvoj organizace ve výši 150,- Kč. Tento příspěvek bude hrazen 
v rámci členské známky.  O zrušení příspěvku a zřízení příspěvku bude rozhodnuto 

hlasováním. 

5. Odbahnění vodní nádrže Popov 

Dovolte několik faktů spojených s přípravou  odbahnění nádrže Popov. 

� v 09/2016 bylo zjištěno, že přepad výpustného objektu vodní nádrže Popov se nachází v 
havarijním stavu 

� vyvolali jsme jednání s majitelem vodní nádrže Popov - obec Štítná   

� Obec Štítná - Popov zadala zpracování  projektové dokumentace odbahnění vodní nádrže 
a požádala o dotaci. Dle dostupných informací se předpokládá zahájení prací v 04/2018 

� realizací stavby bude provedena oprava vodní nádrže v následujícím rozsahu  

∼ hloubka nádrže 2,50 m 

∼ zpevnění břehů 

∼ sjezd do vodní nádrže zpevněnou plochou  

∼ nový přepad  

∼ nové výpustné zařízení 

� při přípravě stavby bylo zjištěno, že stavba může dosáhnout na dotaci pouze v případě, 
když žadatel o dotaci vlastní všechny pozemky pod vodní nádrží. Jelikož některé pozem-
ky ve vlastnictví pobočného spolku zasahují do nádrže musel se pobočný spolek zavázat 
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k odprodeji části těchto pozemků Obci Štítná. Předkládám výroční členské schůzi násle-
dující usnesení : 

∼ výroční členská schůze souhlasí s prodejem pozemku 895/5 ku Popov a části po-
zemku 1473/5, 897/5 ku Popov, na kterých se nachází vodní nádrž ve vlastnictví 
obce Štítná za kupní cenu 1000,- Kč s tím, že na podaných pozemcích bude zříze-
no věcné břemeno práva hospodaření ve prospěch pobočného spolku Slavičín. Dá-
le výroční členská schůze souhlasí se zřízení věcného břemene jízdy na pozemcích 
882/2 a 1445/2 ve prospěch obce Štítná. O prodeji bude rozhodnuto hlasováním. 

� předpoklad zprovoznění vodní nádrže jaro 2019  

� výbor předkládá výroční členské schůzi pobočného spolku návrh na provedení odbahnění 
chovného rybníka Močidla. Odbahnění může být zajištěno zhotovitelem, který bude reali-
zovat odbahnění nádrže Močidla pro obec. Návrh na usnesení výroční členská schůze 
souhlasí s uvolnění 70,- tis Kč z rezervního fondu na odbahnění chovného rybníka v Po-
pově. O uvolnění 70 tis. Kč bude rozhodnuto hlasováním.   

6. Ostatní 

� V prosinci 2017 podali žádost o ukončení práce ve výboru p. Krajčí a p. Lysák. Po dohodě 
přijal výbor rezignaci k 1.1.2018 s tím, že nenavrhuje doplnění výboru a dokončí mandát v 
počtu 9 členů výboru.   

� Dne 26.2.2018 jsem obdržel ze svazového výboru o novele vyhlášky 197/2004 Sb., uvá-
dím celý text, jiné informace nemám. 

∼ Dovoluji si Vás informovat o novele vyhlášky 197/2004 Sb, která s účinností od 
1.4.2018 zavádí nové denní doby lovu na mimopstruhových rybářských revírech a 
to v měsících duben – září od 4.00 hodin do 24.00 hodin a v měsících říjen – březen 
od 5.00 hodin do 22.00 hodin. S ohledem na skutečnost, že Bližší podmínky výkonu 
rybářského práva na revírech mimopstruhových v užívání MRS pro rok 2018 schvá-
lil v loňském roce Svazový výbor, jako orgán k tomu kompetentní, bude tento orgán 
na zasedání dne 29.3.2018 rozhodovat o tom, zda-li se bude v roce 2018 lovit podle 
schválených platných BP, nebo budou BP upraveny v souladu s novelou vyhlášky. 
Rozhodnutí SV bude v tento den zveřejněno na stránkách www.mrsbrno.cz. 

∼ Žádám výroční členskou schůzi o rozhodnutí, zda bude předseda pobočného spol-
ku bude hlasovat na svazovém výboru pro denní dobu lovu tak, jak je uvedena v 
bližších podmínkách nebo pro denní dobu lovu tak, jak je uvedena v novelizované 
vyhlášce 197/2001 Sb. O denních dobách lovu bude rozhodnuto hlasováním.  

� v září 2017 proběhla kontrola našeho pobočného spolku ze strany KRK MRS z.s. Brno. 
Výsledek kontroly bez závad. 

� Informování členů pobočného spolku :    

∼ v rámci zefektivnění informování členů o dění v organizaci bude na internetových 
stránkách zřízena adresa, kde se členové pobočného spolku můžou přihlásit a 
uvést na sebe aktuální email. Na tyto emaily budou rozesílány všechny důležité in-
formace pro členy pobočného spolku. 

∼ dále se výbor pokusí projednat využití vývěsek ve vlastnictví městských a obecních 
úřadů.  

 

ve Slavičíně 18.3.2018 

Ing. Zdeněk Juřík 


