Zápis z výroční členské schůze Českého rybářského svazu z.s.
Místní organizace Jičín
konané dne 07.02.2018 od 16.30 hod. v kulturním domě ve Valdicích
program - viz příloha
1. Schůzi zahájil jednatel MO Ing. Vik Václav, vzhledem k počtu členů zapsaných na
prezenční listině tj.-217, přerušil jednání na 15 minut. (členskou základnu tvoří 555 členů).
Poté znovu otevřel jednání schůze a požádal o hlasování k otázce jednacího řádu, tj. omezit
diskusní příspěvek k jedné otázce na 2. min., to schváleno.
2. Uctění památky zesnulých - řídící schůze Ing. Vik
ticha k uctění památky zesnulých.

požádal členy o povstání a minutu

3. Výborem byla navržena mandátová, návrhová a volební komise
mandátová komise – Dlouhý, Endrys, Vaníček
návrhová komise – Císař, Kobrle, Charvát
volební komise: Šolc, Bubák, Musil, Černohlávek, Hátle, Frýba
Nikdo z výboru ani pléna neměl k tomu námitek., nebo nenavrhl dalšího člena na personální
doplnění komisí.
Hlasováním komise zvoleny a p.Šolc poté objasnil způsob volebního aktu, přítomní členové
MO odhlasovali naprostou většinou volbu tajnou, tak jak byla navržena výborem MO.
4. P. Kobrle přednesl zprávu o kontrole usnesení z minulé členské schůze (přiložena k
zápisu)
5. Předseda MO p. Štieber předložil zprávu o činnosti výboru a místní organizace a
kalkulaci ceny povolenek.(přiložena k zápisu)
6. Hospodář organizace p. Novák přednesl zprávu o hospodaření
7. Ekonomická a účetní zpráva za rok 2017 – přednesla ing. Zachovalová. Dále byl
předložen plénu návrh rozpočtu na rok 2018. Nikdo neměl připomínek, hlasování 99 % PRO.
(přiložena k zápisu)
8. Místopředseda MO p. Bulíček seznámil členy spolku s návrhem plánu práce na rok
2018. Hlasování jednomyslně PRO. (přiloženo k zápisu)
9. Zprávu dozorčí komise přednesl Mgr.Císař Michal. Objasnil mj. i postupy, jak byla
řešena v průběhu minulého roku trestní oznámení na naší MO p. Novotným.( přiložena k
zápisu)

10. Vyhlášení výsledků voleb do výboru a dozorčí komise:
-provedl p. Šolc, protokol o provedení voleb tvoří součást zápisu, je uložen u jednatele MO.
Bylo vydáno 217 volebních lístků, odevzdáno 217 volebních lístků, platné 217, neplatné O.
Počty odevzdaných hlasů pro zvolení :
Kobrle Miloslav 216,Štieber Jaroslav211, Seďa Jiří 211, Novák Josef 210, Charvát David
210, Dlouhý Michal 209, Vik Václav Ing. 207, Bulíček Petr 191
Císař Michal Mgr. 215, Vacek Jiří Mgr. 214, Endrys Václav 214.
11. Diskuse:

V diskusi vystoupili tito členové MO :

Pan Čapek – navrhuje novou míru okouna, po reakci hospodáře a hlasování stanovena tato
míra na 25 cm
Pan Pejřimovský- navrhuje na Radimi používat jen rostlinnou návnadu, hlasováno, návrh
členskou schůzí přijat
Pan Táborský- navrhuje zkrátit termín zahájení rybolovu např. již od 01.03.2018, hlasováno,
většinově byl návrh zamítnut
Pan Pospíšil- diskutuje na téma možných znečišťovatelů vody na Dvorcích, chatařů (chemie,
splašková voda apod.)
Pan Matějka- reaguje na předchozí diskusní příspěvek, doložil, že všechny chatky musí mít
septik a vyvážet materiál
Pan Dudáš- diskutuje n téma, zdali po úhynu sumců je rozumné pořádat na ně závody a
navrhuje uspořádat dvakrát kaprové- to většinově zamítnuto, čili budou závody kaprové i
sumcové
Pan Chramosta- reaguje na schůzku zainteresovaných stran z 6.5.2017, kde se řešila spodní
voda na Dvorcích. Existuje o tom oficiální protokol a udává, že nebyl iniciátorem.
Pan Řeháček- reaguje na předchozí diskusní příspěvek, byl malý přítok, proto se zadržovala
voda
Pan ing. Vik- rovněž k tomuto tématu- spodní voda na Dvorcích odtéká, pokud jsou“prkénka
níže“
Pan Chramosta- znovu se k tomu vrací a objasňuje, že chtěl vstřícně jednat o problému s
hospodářem, ale poté, co byl vyšetřován složkami Policie ČR i GIBS toho měl“ dost“
Pan Řeháček- otevřeně zřetelně vyzývá členy přítomné na schůzi, aby evt. dali návrh na
doplnění výboru, protože pracovat jako sedmičlenný bude obtížné, bez jakékoliv reakce z
pléna.
12. Občerstvení

13. Předání upomínkových předmětů u příležitosti životních jubileí – provedl Dlouhý M.
14. Přítel Kobrle přednesl „Usnesení z výroční členské schůze“ – schváleno jednomyslně
(přiloženo k zápisu)
15. Závěr: Ing. Vik poděkoval členům za aktivní kultivovanou účast a popřál hodně zdraví
a úspěchů v životě i u vody .
Hanebným způsobem bylo připraveno majitelem sálu ozvučení.
Zapsal: Šolc
přítomno - 217 členů- viz přiložená prezenční listina- omluveno 42

