ZÁPIS
z členské schůze Českého rybářského svazu,
Místní organizace v Tovačově
konané 15. března 2015 ve sportovní hale v Tovačově

Program:

1. Zahájení, návrh a schválení programu
2. Volba komisí- mandátové, volební a návrhové
3. Zpráva předsedy o činnosti za uplynulé volební období
4. Zpráva hospodáře
5. Účetní a pokladní zprávy
6. Zpráva dozorčí komise
7. Zpráva mandátové komise
8. Kooptace člena výboru a dozorčí komise
9. Zpráva vedoucího kroužku dětí a mládeže
10. Rozprava
11. Návrh usnesení a závěr schůze

Ad 1) Jednání schůze zahájil předseda MO ČRS Mgr. Ladislav Hanák, který přivítal přítomné
a hosta p. Ing. Přemysla Jaroně. Přednesl program schůze, k němuž nebyly
připomínky a byl jednomyslně schválen. Řízením schůze byl pověřen předseda MO.
Ad 2) Zvolena byla mandátová komise ve složení
p. Kratochvíl Jaroslav
p. Šálek Karel
p. Vlk Josef
Komise byla zvolena jednomyslně
Zvolena byla volební komise ve složení:
p. Svitek Ferdinand
p. Ulrych Václav
p. Vondra Miroslav
Komise byla zvolena jednomyslně
Zvolena byla návrhová komise ve složení:
p. Rytíř Lubomír
p. Ston Jiří
p. Bělka Tomáš
Komise byla schválena jednomyslně.
Ad 3) Předseda MO ČRS Mgr. Ladislav Hanák přednesl zprávu o činnosti MO za rok 2014.
Zpráva je součástí tohoto zápisu.
Ad 4) Zprávu hospodáře o hospodaření MO ČRS na revírech přednesl hospodář Roman
Uherek. Zpráva je součástí tohoto zápisu.
Ad 5) Zprávu o hospodaření MO ČRS, účetní závěrce, návrhu rozpočtu na příští rok a
pokladní zprávu přednesl účetní Ing. Jiří Ston. Zprávy jsou součástí tohoto zápisu.

Ad 6) Zprávu dozorčí komise MO ČRS přednesl její předseda Miloš Otáhal. Zpráva je
součástí tohoto zápisu.
Ad 7) Zprávu mandátové komise přednesl její předseda Jaroslav Kratochvíl. Konstatoval, že i
přes velmi nízký počet přítomných členů je schůze usnášení schopná. Zpráva je
součástí tohoto zápisu.
Ad 8) Kooptaci člena výboru a dozorčí komise řídil předseda volební komise Ferdinand
Svitek.
Navrhl kooptovat do výboru MO p. MVDr. Marka Odložilíka
Hlasování: pro
80
proti
0
zdrželi se 0
Navrhl kooptovat do dozorčí komise MO p. Marka Březinu
Hlasování: pro
80
proti
0
zdrželi se 0
Ad 9) Zprávu o činnosti dětských rybářských kroužků přednesl p. Tomáš Bělka. Zpráva je
součástí tohoto zápisu.
Ad 10) V rozpravě přednesli své připomínky a náměty tito členové:
p. Jaroň – poděkoval za činnost v MO přítomným, doplnil zprávu předsedy. Pochválil
MO za hospodářskou činnost, práci s mládeží a ochranu revírů. Upozornil na změnu v
názvu ČRS a změnu stanov. V budoucnu bude potřeba provést změnu v členství,
nutno získat peníze na pronájmy a koupi revírů
p. Langer – připomínka k ozvučení sálu
p. Kotek – revír Jordán 1A, přitéká znečištěná voda z okolních domů
p. Uherek – řešeno Městským úřadem v Kojetíně, vybudovaná norná stěna není
schopna zachytit veškerou splaškovou vodu. Budeme řešit i samostatně.
p. Slovák – upozornil na nevhodné vyhlášení doby hájení kaprovitých ryb po jejich
vysazení na revíru Morava 17A
p. Hanák – bylo řešeno výborem
p. Svitek – informace o změnách parkování vozidel na jezerech
p. Uherek – vysvětlení k době hájení kaprovitých ryb
p. Uherek – ocenění nejaktivnějších členů MO, kteří se podíleli prací na rybochovných
zařízeních a záchraně rybí obsádky, poukázkami k nákupu rybářských potřeb:
- Zavadil Lukáš
1500,- Kč
- Smutek Radim
1200,- Kč
- Košťálek Jan
1000,- Kč
P. Hanák – poděkování vedoucím rybářských kroužků p. Slávkovi Rumanovi a
Tomáši Bělkovi. Předány publikace Rybářství a rybolov.
Ad 11) Předseda návrhové komise Lubomír Rytíř přednesl návrh usnesení. K návrhu nebyly
připomínky a usnesení bylo schváleno jednomyslně. Usnesení je součástí tohoto
zápisu.

Předseda MO ČRS Mgr. Ladislav Hanák na závěr poděkoval všem členům za práci ve
prospěch organizace a schůzi ukončil.

V Tovačově 15.3.2015

Mgr. Ladislav Hanák - předseda MO
Ing. Lubomír Rytíř - jednatel MO.

