UPOZORNĚNÍ PRO ČLENY MS OSTRAVA–STŘED
Vážení členové.
Rozhodnutím výboru ČRS, místní organizace Ostrava ukončí místní skupina Ostrava – střed
svou činnost ke dni 31. 12. 2019.
Důvodem je nezájem z řad mladších kolegů podílet se na vedení skupiny a soustavné
porušování zásad prodeje výdejci této místní skupiny při prodeji členských náležitostí
členům.
Prodej členských náležitostí pro r. 2020 bude probíhat v sídle ČRS, MO Ostrava, ul.
Záhumenní 2144/36, v O – Porubě. Zde si pro další organizování vyberete ze seznamu
ostravských místních skupin ČRS, do kterých budete přeřazeni. Odevzdání povolenek z r.
2020 a zakoupení členských náležitostí pro r. 2021 už bude probíhat ve vámi zvolené Místní
skupině, kterou jste si zvolili.
Místní organizace Ostrava, která organizuje 11 místních skupin se řídí Statutem
hospodaření, schváleným řádnou členskou schůzí – konferencí. Součástí Statutu hospodaření
je i směrnice „Zásady výdeje členských náležitostí v místních skupinách“
V tomto dokumentu, který je závazný pro všechny výdejce v místních skupinách je přesně
definováno kdo je zproštěn od pracovního ročního příspěvku – brigády ( viz. Stanovy ČRS, §
3, odst 4,písm.c)
Dle ustanovení Statutu hospodaření MO je pracovní roční příspěvek člena MO stanoven na
10 odpracovaných hodin ročně a musí být splněn do 30. 11. daného roku. Při jeho
neodpracování je stanovena finanční náhrada ve výši 500 Kč.
Dále jsou ve zmiňovaném Statutu vyjmenováni členové, kteří jsou zproštěni od pracovní
účasti.
Zproštěni jsou:
- členové, kteří v daném roce pro odpracování brigády dovrší 65 let, (pro vydání povolenky
pro r. 2019 musel mít člen odpracováno do 30.11. 2018. V opačném případě svou pracovní
účast pro daný rok nahrazuje finančně.
V tomto roce (r. 2018) dovršil 65-ti let člen narozený v r. 1953. Tzn. že tento ročník a starší
jsou zproštěni od brigády, kterou musí mít splněnu nebo zaplacenu pro výdej povolenky
na r. 2019. Od některých členů nebyla částka výdejci vybrána tzn. že lovili v r. 2019 bez
úhrady brigády. Členové narozeni v r. 1954 byli povinni odpracovat nebo uhradit 500 Kč za
neodpracovanou brigádu!
- členové ZTP a ZTP-P
- osoby s tělesným postižením III. stupně, ženy a nezletilí členové do 15-ti let věku.

Pochybení výdejců - chybně vedené zápisy v členských průkazech a kartách členů.
Jedná se o chybný zápis v kolonce “Záznam o plnění povinností”. Zápis o splnění brigády měl
být vedený ve vztahu k povinnosti odpracovat do 30. 11. daného roku, tzn. že pokud má člen
vylepenu členskou známku např. pro rok 2014, v “Záznamu o plnění povinností” měl výdejce
vyznačit 2013 splnil, odpracoval nebo platil. Výdejcem byl v členské legitimaci chybně
vyznačen rok, vztahující se k vydání povolenky. Uvedeno do praxe to znamená, že některým
členům bylo vydejcem od r. 2014 vydáno pět povolenek a uhradili jen čtyři brigády.
Pochybení výdejců - zproštění členů od pracovní účasti na základě lékařského potvrzení.
Výdejce se neřídil ustanovením Statutu hospodaření, ve kterém je uvedeno, že zproštěn je
člen, který je držitelem průkazu ZTP, ZTP-P nebo osoba s tělesným postižením III. stupně.
Výdejce nepožadoval pro uznání zproštění doklady vydané ČSSZ, OSSZ a chybně uznával
zproštění na doklady vystavené lékařem. Pokud člen nemůže ze zdravotních důvodů plnit
pracovní účast, je mu umožněno plnění finanční. Vzory dokladů pro uznání zproštění jsou
přiloženy v příloze.

Výbor Místní organizace Ostrava žádá členy, kteří mají výše zmiňované chybné záznamy
tzn. že dluží finační částku 500 Kč do rozpočtu organizace, aby si pro výdej členských
náležitostí vzali vyšší finanční částku.
Tím dojde k narovnání podmínek se členy ostatních Místních skupin organizovaných Místní
organizací Ostrava tak jak je ustanoveno ve Statutu hospodaření MO Ostrava.

V příloze jsou zobrazeny ukázky chybných záznamů v členských legitimacích a doklady
opravňující zproštění členů od pracovní účasti.

Děkujeme za pochopení, za výbor ČRS, MO Ostrava

Václav Sklenář
předseda MO Ostrava

ukázka záznamu v čl. legitimaci

správný záznam brigády

ukázka záznamu v čl. legitimaci

ukázka chybného záznamu v čl. legitimaci

ukázka chybného záznamu v čl. legitimaci

doklad pro uznání zproštění člena od pracov. účasti

doklad pro uznání zproštění člena od pracov. účasti

doklad pro uznání zproštění člena od pracov. účasti

Žádáme členy MS Ostrava – střed aby si řádně přečetli oznámení na nástěnce.
Do místnosti pro výdej členských náležitostí vstupovali rozhodnuti,
ke které z Místních skupin organizovaných ČRS, Místní organizací Ostrava budou
přeřazeni.
Odevzdávat sumarizaci z povolenek r. 2020 a kupovat čl. náležitosti na r. 2021 budete v
těchto vámi zvolených Místních skupinách.
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, místní organizace OSTRAVA
Místní skupiny

MS Slezská Ostrava

v rybářské chatě u rev. Bučina, Radvanice, ul. Maryčky Magdonové

MS Mar. Hory

v budově klubu důchodců dolu Jan Šverma, ul. Novoveská u areálu Benátky

MS Hrabůvka

v budově ul. Obecní 20 v Hrabůvce

MS Vítkovice

v rybářské chatě Maschinennhaus, ul. Říční

MS Poruba 1

v Porubě, Záhumenní 2144/36, nebo v chatě na Bečkárně, ul. Luční, Svinov

MS Poruba 3

v Porubě, Záhumenní 2144/36,

MS Poruba 4

v Porubě, Záhumenní 2144/36,

MS Zábřeh

v chatě u Výškovických tůní, Řadová ul.

MS Polanka

v hospůdce U Machů, ul. 1. května 209, Polanka n/Odrou

MS Šenov

v chatě u rev. Odona Urbance v Šenově, ul. Škrbeňská

