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U S N E S E N Í z členské schůze MO ČRS Karviná konané dne 23. března 2019 
 

Program členské schůze: 

1. Volba mandátové a návrhové komise 

2. Kontrola plnění usnesení z minulé členské schůze 

3. Zpráva o činnosti MO za rok 2018 a plán činnosti na r. 2019 

4. Účetní uzávěrka za rok 2018 a rozpočet na rok 2019 

5. Zpráva dozorčí komise 

6. Vyznamenání členů 

7. Zpráva mandátové komise 

8. Schválení delegáta na územní konferenci 

9. Usnesení 

10. Závěr 

Po projednání  programu členská schůze: 
 

Vzala na vědomí: 

1. Zprávu o plnění usnesení z minulé schůze. 

2. Stanovisko dozorčí komise. 
 

Schvaluje: 

1. Volbu mandátové a návrhové komise ve složení: 

  mandátová komise: Robenek Benno, Kupec Radim, Dlabač Josef 

  návrhová komise:  Bil Tomáš, Rovnaník Zdeněk starší, Jelen Břetislav         

2. Zprávu o činnosti za rok 2018 a plán činnosti na rok 2019. 

3. Účetní uzávěrku za rok 2018 a rozpočet na rok 2019. 

4. Volbu delegáta na územní konferenci - předsedu Romana Martinka. 
 

Ukládá výboru MO: 

1. Splnit beze zbytku přijatý plán práce na všech úsecích.                                       
 

Ukládá hospodářskému sboru: 

1. Intenzifikací chovu násad zajistit maximální výnosy z obhospodařovaných rybníků. 

2. Realizovat plánované opravy rybochovných zařízení.  
 

Výbor MO  navrhuje: 
1. Zrušení plateb pomocí bezhotovostního platebního styku přes komerční banku a doporučuje 

platby pomocí platební karty přímo na sekretariátu MO. 

2. Výbor projednal zprávu VUS“ Proč kupovat revíry do majetku ČRS“ a návrh výboru zní:  hledat 

úspory na územním svazu a místních organizacích, zrušit nebo omezit činnost profesionální RS a 

tyto ušetřené finance použit na nákup revírů a nezvyšovat ceny povolenek běžných členů.  
 

Diskuse: 

p. Hučko: Projednat na magistrátu města Karviná zákaz koupání mimo pláž na revíru Darkovské moře.  

 

                                            Informace z jednání s primátorem města Karviná: 

 

Primátor města Karviné informoval rybáře o různých variantách dalších možných řešení situace na 

revíru Darkovské moře. 

První varianta, kterou navrhuje město Karviná, je získání pozemků od firmy Asental a zřízení 

možností využití volnočasových aktivit, včetně lovu ryb na těchto pozemcích. Tato varianta je pro 

rybáře nejpřijatelnější. 

Druhá varianta je možnost provozu v současném režimu a placení nájmu firmě Asental.  

Třetí nejhorší možná varianta je prodej třetí osobě.  

 

Na diskusní dotaz pana Hučka z výroční členské schůze odpověděl primátor - není možné omezovat 

koupající se osoby mimo pláž na revíru Darkovské moře.  
 


