
Zápis č.4/2014 

ze zasedání výborové schůze ČRS MO Brodek u Přerova 
konané dne 2.4.2014 

 
Přítomni: Kapaňa David,Mgr Buchbauer Pavel,Talaš Bohumil,Horáková Jarmila, 

                 Horák František,Kratochvíl Vladislav,Urban Petr,ing Navrátil Ladislav, 

                 Pískovský Jan,Vít Petr. 

 

Jednání výborové schůze zahájil předseda MO  p.Kapaňa. Přivítal stávající a nové členy 
výboru MO ČRS Brodek u Přerova zvolené na výroční členské schůzi MOČRS konané dne 
23.3.2014.Dále požádal členy výboru MO o uctění památky minutou ticha za zesnulého člena 
výboru pana Konopčíka Karla.Po té předseda MO přistoupil k volbě výboru a rozdělení 
funkcí. 

 

1.Volba výboru MO  

návrh: předseda……………………………………….. Kapaňa David 

            místopředseda………………………………..ing. Navrátil Ladislav 

            hospodář…………………………………………Talaš Bohumil 

            pokladník…………………………………………Horáková Jarmila 

            vedoucí mládeže……………………………..Vladislav Kratochvíl 

            rybářská stráž,čistotář………………………Urban Petr 

            jednatel…………………………………………….Pískovský Jan 

            ekonom…………………………………………….Mgr.Buchbauer Pavel 

            pomocný hospodář…………………………..Horák František 

 

 Navržení členové výboru MO byli všemi přítomnými hlasy zvoleni. 

 



1. Proběhlo shodnocení výroční členské schůze MO konané dne 23.3.2014. Apelovalo se 
na malou účast členů MO,která nebyla nadpoloviční ,zůčastnilo se 35 členů. 
Vzhledem k tomu,byla schůze MO přerušena na 15 minut.( viz jednací řád ČRS  
čl.21odst.2,b,) 
Na VČS proběhla volba kandidátů do výboru MO ČRS Brodek u Přerova a do dozorčí 
komise. 
Do výboru MO byli zvoleni:  
p.Kapaňa, p.ing.Navrátil,p.Mgr. Buchbauer,p.Talaš,pí 
Horáková,p.Horák,p.Pískovský,p.Urban,p.Kratochvíl. 
 
Do dozorčí komise : 
p.ing.Kovář,p.Ledabyl a p.Lužný. 
A to 32 platnými hlasy. 
 
 

2. Pokladník pí Horáková informovala výbor o stavu pokladny, o příjmech a odvodech.  
 

3. Odstupující jednatel p.Vít předal razítka MO s přiloženým seznamem jejich 
držitelů,klíče od objektu v Kokorách  novému jednateli p. Pískovskému.Dále předal 
p.Kratochvílovi  notebook MO .Jednateli MO p.Talašovi byly předány klíče od 
Kleštínku a  Hliníku . 
 
Diskuze: 
 
p.Urban – přednesl požadavek na členy rybářské stráže. 
p.ing.Navrátil – návrh na jednotnou elektronickou adresu pro všechny členy výboru 
MO. 
 
Návrh na usnesení:  
- MO byla informována o revitalizaci toku v Citově. 
- MO byla informována o úpravě sumarizace 
- čistotář p.Urban předal jednateli p.Pískovskému zprávu čistoty vod MO Brodek u 

Přerova 

 

            Výbor schvaluje: 

            Zakoupení pietní kytice pro zesnulého člena výboru MO pana Karla Konopčíka. 

 

 



           Výbor ukládá : 

- jednateli p. Pískovskému odeslat vyplněný dotazník s obsazením členů výboru 
(předseda ,jednatel,hospodář) na ČRS Ostrava. 

- trvání úkolu p.Kratochvíl doména MO Brodek u Přerova 
- dodání příspěvku MO pro zpravodaj obce Brodek u Přerova 

 
 

         Zapsal: jednatel ČRS MO Brodek u Přerova  J.Pískovský 

         Dne: 2.4.2014 

 
 

  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


