Zápis
z výroční členské schůze Českého rybářského svazu,z.s.
Místní organizace v Brodku u Přerova
konané dne 24.3.2019 v kinosále městyse Brodku u Přerova
Program: viz připojená pozvánka
Účast: viz připojená prezenční listina
1. Jednání výroční členské schůze zahájil ekonom MO p. Mgr.Pavel Buchbauer . Přivítal členy
MO,hosta z VÚS pana Marka Odložilíka, přednesl program schůze, ke kterému nebylo
připomínek. Zapisovatelem schůze byl pověřen jednatel MO p. Jan Pískovský.
Vzhledem k tomu, že účast členů MO na této schůzi nebyla nadpoloviční, bylo jednání
přerušeno na 15 minut.( viz jednací řád ČRS,čl..21,odst.2b).
2. Byla zvolena mandátová komise ve složení : předseda p.Kratochvíl Vladislav a členové
komise p.Vrána Josef,p.Horák František.Pro hlasovalo všech 16 přítomných členů.
3. Byla zvolena návrhová komise ve složení: p.Vít Petr,p.Solovský Zdenek,p.Dohnal Pavel. Pro
hlasovalo všech 16 přítomných členů.
4. Kontrola plnění usnesení z minulé členské schůze konané dne 25.3.2018. Ekonom MO p.
Mgr.Pavel Buchbauer konstatoval, že bod č.1,2,3 byl beze zbytku splněn.
5. Zprávu o činnosti MO ČRS Brodek u Přerova za období od poslední členské schůze
přednesl za nepřítomného předsedu MO hospodář MO p.Talaš . Obeznámili přítomné o
stavu členské základny ,z důvodu prodeje členských známek do konce dubna nebyl sdělen
přesný počet členů MO. Dále obeznámil členy MO o činnosti výboru za loňský rok, ve které
proběhlo 11 výborových schůzí s účastí členů výboru a DK.
6. Zpráva o účetní závěrce za rok 2018 přednesl ekonom MO p. Mgr. Buchbauer. Doporučil
tuto zprávu členské schůzi ke schválení a tato byla následně členskou schůzí schválena.
Zpráva je součástí tohoto zápisu.
7. Návrh rozpočtu MO na rok 2019 přednesl ekonom p. Mgr. Buchbauer . Doporučil
přednesený návrh členské schůzi schválit. Následně byl návrh členskou schůzí schválen a je
přílohou tohoto zápisu.

8. Zprávu hospodáře MO za rok 2018 přednesl hospodář MO p. Talaš. Podal informaci o
současném stavu našich rybochovných zařízeních,o úlovcích na revírech MO. Dále přečetl
zprávu RS vypracovanou vedoucím RS p.Vítem.
Přednesl rámcový plán práce MO na rok 2019, který byl následovně členskou schůzí
schválen. Rámcový plán práce,podrobná zpráva hospodáře a zpráva RS je součástí tohoto
zápisu.
9. Zprávu dozorčí komise přednesla členka DK paní Doc.PhDr.Vlasta Karásková Csc.Zpráva je
součástí zápisu.
10. Volba delegáta na územní konferenci, navržen předseda MO, popřípadě v jeho
nepřítomnosti zástupce MO pověřený výborem MO. Pro hlasovalo 16 přítomných členů.
11. V diskuzi přednesli své připomínky a náměty tito členové:
Výbor MO návrh na odvolání dosavadního místopředsedy MO p.ing.Ladislava Navrátila
z členství ve výboru MO z důvodu dlouhodobé neúčasti na zasedáních výboru MO a práci
výboru MO. Tento návrh bude doplněn do usnesení VČS MO Brodek u Přerova konané dne
24.3.2019.
Pan Solovský podal návrh na bezplatné povolenky (hrazené MO) pro členy MO kteří dovrší
75 let věku a jsou minimálně 15 let členy MO.Výbor MO se této otázce již delší dobu věnuje
s přihlédnutím k tomu ,že MO je již v dobré finanční kondici i přes dluh p.Dorricha ,který je
stále vysoký navrhuje toto: Z finančních prostředků MO hradit územní povolenku k lovu ryb
členům MO,kteří dovrší věku 75 let.Pro bezplatné vydání povolenky je podmínkou
nepřetržité členství v MO po dobu 25 let a skutečnost, že nebylo proti členovi v tomto
období vedeno žádné kárné řízení.Tento návrh bude doplněn do usnesení VČS MO Brodek u
Přerova konané dne 24.3.2019.
Pan Ministr udržování čistoty na revíru Morava stará 1 povinnost rybářů nebo
obce,parkování vozidel na zatravněných plochách. Pan Mgr. Buchbauer odpověděl na tuto
dlouhodobou problematiku je třeba aby se sami lovící zapojili do udržování čistoty na
revírech,p.Vít RS kontroly lovících probíhají i za spolupráce s policíjí ČR nelze ovšem uhlídat
ty jedince jenž si své odpadky neodvezou domů, ale při odchodu od vody je někde
pohodí,p.Talaš hospodář MO přistavený kontejner na odpadky,zcizen,podpálen nebo jej plní
osoby projíždějící touto lokalitou.Parkování na zatravněných plochách u vody nelze zakázat
naší MO, tento zákaz by musela vydat obecní policije Velký Týnec, ovšem problém při
parkování na vozovce by vznikl v neprůjezdnosti této vozovky je úzká nebyl by dodržen jízdní
pruh minimálně 3,5m.
Pan Vít upozornil na změny pro rok 2019 pro výkon rybářského práva,také přečetl
přítomným členům několik řádků ze Zpravodaje VÚS a doporučil přítomným tento měsíčník
vyhledat na stránkách VÚS s tím ,že přináší zajímavé články.

12. Zprávu mandátové komise přednesl její předseda p.Kratochvíl Vladislav. Konstatoval, že
na dnešní výroční členské schůzi je přítomno 16 členů s hlasem rozhodujícím.
13.14. Předseda návrhové komise p. Vít Petr přednesl návrh usnesení z této VČS .
Hlasováním bylo usnesení přijato. Pro hlasovalo 16 přítomných členů. Usnesení je součástí
tohoto zápisu.

15. Na závěr ekonom MO p. Mgr.Pavel Buchbauer poděkoval přítomným členům za účast
na tomto jednání . Vyslovil přání všem přítomným i nepřítomným členům, jak v osobním
životě, tak i v rybářském sportu a schůzi ukončil.

V Brodku u Přerova dne 24.3.2019
Mgr. Pavel Buchbauer – ekonom MO

Jan Pískovský – jednatel MO

Zapsal: Jan Pískovský

USNESENÍ
Členské schůze ČRS MO z.s. Brodek u Přerova
Konané dne 24.3.2019 v kinosále městyse Brodek u Přerova
ČS bere na vědomí:
- zprávu dozorčí komise
ČS schvaluje:
- zprávu o činnosti MO za rok 2018
- účetní závěrku za rok 2018 (bez výhrad)
- rozpočet MO na rok 2019 (bez výhrad)
- jednorázový vstupní peněžní příspěvek (zápisné) pro nové členy:
- děti do 15 let
100,-Kč
- mládež 16-18 let
300,-Kč
- dospělí od 19 let
500,-Kč
- peněžní příspěvek za školení nových členů,případnědoplňujídí školení:
- dospělí,mládež
300,-Kč
- peněžní příspěvek za:
- zpracování dokladů o přijaté platbě od člena MO
10,-Kč
- vystavení nového členského průkazu
10,-Kč
- vydání soupisů revírů ČRS
10,-Kč
- vydání soupisu revírů MRS MP
20,-Kč
- předsedu organizace jako delegáta územní konference,v případě jeho
zaneprázdnění pak pověřeného člena výboru
- rámcový plán na rok 2019
- členům MO odpracovat 10 brigádnických hodin v roce2019 pro potřebu MO tato
povinnost se týká členů ve věku 16-63 let (mládež,dospělí)
- zproštění této povinnosti jsou držitelé ZTP(ZTTP) a ženy
- odvolání dosavadního místopředsedy p.ing. Ladislava Navrátila z členství ve výboru
MO z důvodu dlouhodobé neúčasti na zasedáních výboru MO a práci výboru MO.
- z finančních prostředků MO hradit územní povolenku k lovu ryb členům MO,kteří
dovrší věku 75 let. Pro bezplatné vydání povolenky je podmínkou nepřetržité členství
v MO po dobu 25 let a skutečnost, že nebylo proti členovi v tomto období vedeno
žádné kárné řízení
ČS ukládá:
1)Za neodpracování brigádnické povinnosti zaplatit finánční úhradu ve výši 70,-Kč za
každou neodpracovanou hodinu.
2)Člen,který neodevzdá řádně vyplněnou povolenku – sumarizaci úlovků,má
povinnost absolvovat školení,kde uhradí 300,-Kč za toto školení a po té mu bude
vydána nová povolenka.
3) Umístnit do vývěsky MO a na doménu MO usnesení ČS ze dne 24.3.2019
Podpisy členů návrhové komise:
1.

2.

V Brodku u Přerova dne 24.3.2019

3.

