ZÁPIS
Z JEDNÁNÍ VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MO ZE DNE 6. 4. 2019.
Jednání výroční členské schůze zahájil předseda MO pan Zdenek Trličík po 15 min.
čekání. Uvítal členy MO a starostu města Zlaté Hory pana ing. Milana Ráce. Vyhlásil minutu
ticha za zemřelé členy organizace v uplynulém období. Potom pověřil vedením schůze
jednatele MO, pana Petra Švidrnocha.
Ten dal hlasovat:
 o navrženém pracovním předsednictvu, bylo schváleno v navrženém složení
Trličík Zd., Babjak Ig., Švidrnoch P. a Prokop I.
 o navrženém programu, který byl schválen bez doplnění.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Zahájení, schválení programu a pracovního předsednictva
Volba mandátové a návrhové komise.
Zpráva o činnosti výboru organizace
Zpráva ryb. hospodaření za r. 2018. a plán na rok 2019.
Zpráva o fin. hospodaření za r.2018. a plán na rok 2019.
Zpráva dozorčí komise za r. 2018.
Zpráva o činnosti rybářského kroužku za r.2018 a plán činnosti na r.2019.
Zpráva brigádnického referenta.
Předání darů a gratulace jubilantům v MO pro letošní rok.
Volba delegáta na konferenci VÚS.
Přestávka, občerstvení.
Diskuse.
Usnesení a závěr.

Výbor navrhl za předsedu mandátové komise paní Ivanu Kováčikovou, členy
Otu Gerycha a z pléna byl doplněn Michal Gotthard.
Mandátová komise konstatovala po 15 – ti minutovém odkladu zahájení
schůze, že je přítomno podle presenční listiny 30 členů a schůze je usnášení
schopna.
Návrhová komise pak byla schválena ve složení: I. Prokop předseda, členové
D. Antálek a z pléna Petr Šemro.

o Zprávu o činnosti výboru a plnění usnesení minulé VČS přečetl jednatel MO.
o Zprávu o rybářském hospodaření v r. 2018 a plán na rok 2019 přečetl za
dočasně nepřítomného hospodáře MO I. Babjaka jednatel MO.
o Zprávu o finančním hospodaření za r. 2018 a plán na r. 2019 přečetl
jednatel.
o Zprávu DK přečetl předseda Ota Gerych..
o Zprávu o činnosti rybářského kroužku za r. 2018 a plán na r. 2019 přečetl
vedoucí kroužku pan P. Šemro.
o Zprávu brigádnického referenta přečetla za nepřítomného J. Vlčka st. paní
I. Kováčiková
o Předseda MO předal jubilantům v r. 2019 pamětní listy a věcné dary.
o Delegátem na konference VÚS pro rok 2018 byl schválen P. Švidrnoch

DISKUSE.
Na úvod vystoupil pan ing. Rác. Pozdravil členy MO. Informoval o vývoji prací na
připravované revitalizaci Selského rybníka. Ujistil, že je zájem pokračovat v odstraňování
odumřelé organické hmoty ze dna rybníka pomocí bakterií, které bylo započato v minulém
roce. Finance na to bude schvalovat příští zastupitelstvo.
I. Prokop seznámil přítomné s termínem Jarních rybářských závodů pro dospělé,
které se budou konat již 18.5., aby se zamezilo problémům se zajištěním ryb v případě teplého
počasí.
Rybářský den se bude konat 20. 7. 2019.
Dále informoval schůzi o jednání s chataři na rybníku ve věci odpojení přívodu
elektrické sítě od našeho kabelu. Proběhla dohoda, že všichni chataři podají na ČEZ
žádost o přípojku el. proudu. Formuláře přihlášek byly přítomným rozdány a větší část
je již vyplněna a připravena na předání ČEZu. Jsou srozuměni, že do doby přepojení
bude v nutném případě, na dobu nezbytnou, přívod proudu našim kabelem odpojen.
- Jednatel upozornil členy MO na změny úhrady členských známek, která se od
letošního roku provádí opět jen do konce února probíhajícího roku. Dále také na povinnost
vracet v řádném termínu, do 15 dnů po ukončení platnosti, povolenku k lovu, řádně vyplněnou
ve všech oddílech včetně počtu docházek. V případě nedodržení těchto termínu nám kontrolní
počítačový systém již nedovolí vystavit členovi povolenku k lovu ani prodloužit členství.

Pan D. Antálek informoval o vzniku nových webových stránek naší MO. Jsou
dostupné na adrese: www.crsmozlatehory.cz. V provozu jsou od dnešního dne. Vzhledem
k nárůstu poštovních poplatků, budou všechny akce, zprávy pro členy a informace o dění
v naší MO, VÚS či celém ČSR zveřejňovány jen na nich. Chod stránek rediguje z pověření
výboru MO pan Antálek. V případě dotazů je dostupný na tel. č. 604830109 případně e-mail:
dusanantalek@seznam.cz.
Z pléna byl vznesen na starostu města dotaz na vývoj situace okolo Zlatého Jezera a
jeho využití pro sportovní rybolov. Starosta seznámil členy s tím, že po zkušenostech
z minulých let, kdy jednání byla ukončena stanoviskem MŽP o nemožnosti zřízení rybářského
revíru ani Městem Zlaté Hory, není známa vedení města další cesta ke zřízení ryb. revíru na
tomto vodním díle.
Připouští, že město nemá v současnosti prostředky a způsob jak pravidelně
kontrolovat osoby, které porušují zákaz rybolovu v jezeře, atˇ už se jedná o cizince či naše
občany. Zastává stanovisko, že problematická je zejména výše škody, protože město do jezera
žádné ryby nevysadilo a tudíž mu nemůže vznikat škoda. Jedná se o přestupkové řízení.
Slíbil, že o případných změnách ve vývoji situace bud naše MO Městským úřadem
informována.

-Diskuse byla ukončena pro nezájem diskutujících v 12.43.

- Předseda návrhové komise seznámil přítomné s návrhem usnesení:

USNESENÍ VČS.

I. Bere na vědomí :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zprávu o činnosti výboru MO a kontrolu plnění usnesení z 2018.
Zprávu Mandátové komise.
Zprávu Dozorčí komise.
Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku.
Zprávu o rybářském hospodaření za rok 2018.
Předložené materiály k bodům programu, diskusní příspěvky a náměty všech diskutujících.

II. Schvaluje :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Program a předsednictvo Výroční členské schůze.
Složení návrhové komise: I. Prokop, D. Antálek a P. Šemro
Složení mandátové komise: I. Kovačíková, M, Gotthard a O. Gerych.
Volbu delegáta na konferenci VÚS.
Zprávu o činnosti Výboru MO za rok 2018.
Zprávu o plnění rozpočtu MO za rok 2018 a rozpočet na rok 2019.
Plán práce hospodářské skupiny na rok 2019.
Usnesení Výroční členské schůze.

III. Ukládá výboru MO:
1)

Dokončení rozpracovaných úkolů z roku 2018.

Zapsal: Petr Švidrnoch v.r.
jednatel MO

Zlaté Hory 10. 4. 2018.

Ověřili:: Zd. Trličík v.r .
předseda MO

Oto Gerych v.r.
předseda DK MO

