Zápis z výroční členské schůze MO ČRS v Jičíně
konané dne 5.2.2013 v KD ve Valdicích
1. Schůzi zahájil v 17,00 hod. Ing.Vik přivítáním přítomných a zároveň ji ukončil z důvodu malého počtu
přítomných členů.
Po patnácti minutách schůzi opět zahájil a přednesl program schůze.
1. Zahájení Ing.Vik
Uctění památky zesnulých – 1 min. ticha
2. Volba mandátové a návrhové komise:
mandátová komise – p. Endrys Václav, p. Vaníček Karel,
návrhová komise – p. Kobrle Miloslav, p. Charvát David, Mgr.Císař Michal
3.
Kontrola usnesení z minulé VČS – p. Kobrle Miloslav
4.
Zpráva o činnosti výboru a místní organizace – p. Štieber Jaroslav
5.
Zpráva hospodáře organizace – p. Novák Josef
6.
Ekonomická a účetní zpráva – Ing.Zachovalová Jana
7.
Zpráva dozorčí komise – p. Vaníček Karel
8.
Plán práce na rok 2013 – p. Bulíček Petr
9.
Předání upomínkových předmětů u příležitosti životních jubileí – p. Dlouhý Michal
10.
Diskuse
11.
Usnesení – Kobrle Miloslav
12.
Závěr
Program schůze byl hlasováním přijat bez připomínek a doplňků
2) Členy mandátové komise byli zvoleni pánové - p. Endrys Václav, p. Vaníček Karel,
Členy návrhové komise byli zvoleni pánové - p. Kobrle Miloslav, p. Charvát David, Mgr.Císař
Michal
3) Kontrolu usnesení z minulé VČS přednesl p. Kobrle Miloslav. Všechny body usnesení byly splněny.
4) Zprávu o činnosti výboru přednesl předseda p. Štieber Jaroslav. Seznámil členy s prací výboru a
cenami povolenek pro rok 2013.
5) Zprávu hospodáře přednesl hospodář místní organizace p. Novák Josef. Seznámil přítomné
s množstvím úlovků, průběhem výlovů a množstvím vysazených ryb do sportovních i chovných
rybníků na podzim v roce 2012 .
6) Ekonomickou a účetní zprávu přednesla Ing.Zachovalová Jana.
7) Zprávu dozorčí komise přednesl p. Vaníček Karel.
8) Plán práce na rok 2013 přednesl p. Bulíček Petr.
9) P. Dlouhý Michal předal dary k životním výročím.
10)
Diskuse:
 p. Jiří Ondráček k chatě na Dvorcích, srubu u chaty, cenám povolenek a její tvorbě, návrh cen
povolenek a o nájemních smlouvách. Poděkoval p. Novákovi za práci hospodáře, p. Krňávkovi
za vedení kroniky a p. Huškovi za pořádek na rybářské parcele.
 p. Novák odpovídá na otázku srubu u chaty.
 Ing.Vik odpovídá k chatě a jejímu využití, srubu a k nájemním smlouvám.
 p. Jiří Ondráček k výkupu pozemků pod vodní hladinou vodních nádrží.
 p. Novák k zakoupení vodních staveb na vodních nádržích.
 Ing.Vik k cenám nájmů a prodeji pozemků.
 p. Štieber k cenám povolenek.
 p. Vaníček k prodeji krátkodobých povolenek, termíny prodeje a jejich ceny.
 p. Ondráček opět k návrhu cen povolenek.
 Ing.Vik – ceny povolenek pro rok 2013 jsou stanoveny, návrh je podmětem, aby výbor ceny
povolenek na rok 2014 stanovil dříve ( s ohledem na hospodaření MO je toto možné až po
účetní uzávěrce roku ).
 p. Oldřich Zachoval ke kalkulaci cen povolenek.

 Ing.Vik – hospodaření MO je ziskové, ne vždy necitlivé navýšení ceny povolenek přinese vyšší
příjem pro MO.
 p. Kůtek k prodeji povolenek na Jinolicích.
 Ing.Vik – povolenky pro hosty na Jinolice k prodeji vydává naše MO, počet všech povolenek
které je možno vydat pro naše členy ale i pro hosty je limitován rozlohou revíru.
 p. Panchartek k podmínkám povolenek hostům.
 p. Štieber – prodej povolenek pouze pro rybáře kteří mají platný státní rybářský lístek.
 Mgr.Císař – ze zákona může být povolenka prodána pouze členu ČRS na základě platného
rybářského lístku.
 Mgr.Císař – návrh dát do usnesení - na zářijové schůzi bude výborem předložena cena
povolenek na rok 2014 a schválena členskou schůzí. O tomto návrhu dává hlasovat.
Nadpoloviční většinou přítomných byl návrh přijat.
 Stanovy Českého rybářského svazu :
§ 9 odst.1 Výbor místní organizace hospodaří s majetkem MO a rozhoduje o všech
záležitostech, které nejsou výlučně vyhrazeny členské schůzi.
§ 8 odst.2 Členská schůze schvaluje zprávu o činnosti a výsledky hospodaření, roční uzávěrku
atd.
11) Ing.Vik diskuzi ukončil.
13) Návrh na usnesení přečetl p. Kobrle. Toto bylo v předneseném znění schváleno.
14) Poté ing.Vik poděkoval všem za účast, popřál mnoho úspěchů v tomto roce a schůzi ukončil.
Účast: 215 přítomno, 65 omluveno
zapsal Řeháček

