Český rybářský svaz – místní organizace Zlaté Hory

Zápis 5 / 2020
z výroční členské schůze konané 30. 5. 2020.
PŘÍTOMNÍ: dle prezenční listiny

Schůzi zahájil a vedl předseda MO.
Program:
1) Zahájení, schválení pracovního předsednictva
2) Kooptace členů výboru
3) Volba pracovních komisí, kontrola usnesení z minulé výroční členské schůze
4) Zpráva o činnosti výboru MO za rok 2019 a výhled do roku 2020
5) Zpráva o činnosti hospodářské skupiny za rok 2019 a plán na rok 2020
6) Zpráva o finančním hospodaření za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
7) Zpráva dozorčí komise za rok 2019
8) Zpráva o činnosti kroužku dětí a mládeže za rok 2019 a výhled do roku 2020
9) Volba delegáta na konferenci ÚS ČRS
10) Předání ocenění dlouholetým členům MO a při významných životních jubileích
11) Diskuse
12) Usnesení, závěr.
1) Výroční schůzi zahájil předseda MO pan Trličík, který nechal schválit program členské
schůze
a pracovní předsednictvo ve složení Trličík, Prokop, Antálek a Babjak.
- přijato bez výhrad.
2)

Předseda MO informoval členskou schůzi změně ve výboru MO. Poté co zemřel dosavadní
jednatel pan Pet Švidrnoch, nahradil jej v této funkci dosavadní místopředseda pan Ing. Ivan
Prokop a do funkce místopředsedy výbor MO doplnil pan Dušan Antálek. Na návrh předsedy
uctili členové MO památku Petra Švidrnocha minutou ticha.

3)

Volby pracovních komisí se ujal pan Prokop, který navrhl složení komisí takto:
- komise mandátová – předseda – Iva Kováčiková, členové – Josef Vlček, Jaroslav Zoubek
- komise návrhová – předseda Dušan Antálek, členové Petr Jurčák, Petr Šemro st.
Po volbě bylo složení komisí přijato bez výhrad.

4)

Zprávu o činnosti výboru za rok 2019 přednesl pan Prokop. Seznámil členy s významnými
aktivitami členů v uplynulém roce a nastínil hlavní body pro letošní rok.
Poděkoval také za práci těm členům, kteří se významnou měrou zasloužili o řádný chod MO
v roce 2019, o uspořádání sportovních a kulturních aktivit, brigádnické činnosti zejména na

líhni, atd.
5)

Obsáhlou zprávu o rybářském hospodaření přednesl pan Babjak. Seznámil členy s činnostmi
na rybochovných zařízeních, prací hospodářské skupiny, o úspěších i neúspěších při této
obsáhlé práci.
Nastínil také své představy pro letošní rok, zejména dokončení rekonstrukce budovy líhně,
dokončení venkovních nádrží, rybí obsádku v ostatních rybochovných zařízeních a další
činnosti.

6)

Zprávu o finančním hospodaření přednesl pan Prokop.
Seznámil členskou základnu s vyrovnaným hospodařením v roce 2019, vyzdvihl zejména
podíl členů na vytváření finančních prostředků zejména pořádáním akcí, jako byl Rybářský
den, stánek rybářů na Zlatohorských dnech, atp.
Při sestavování rozpočtu na tento rok bylo třeba vzít v úvahu možnost nižších příjmů
organizace vlivem karantény v souvislosti s nákazou virem Covid19. Nicméně i zde byly
nastaveny parametry při hospodaření s nižším rozpočtem i díky dotacím, o které jsme
požádali.

7)

Zprávu dozorčí komise přednesl její předseda pan Gerych.
Mohl konstatovat, že organizace pracovala dle zaužívaných regulí, v souladu s rybářským
řádem a to včetně přespolních rybářů. Výhrady k práci komise neměl tentokrát ani zástupce
ÚS při prověrkách.
Předseda komise navrhl změnu ve složení dozorčí komise, kde místo nepracujícího Martina
Kopera navrhl a nechal schválit volbou pana Josefa Měsíčka mladšího.
Návrh byl přijat bez výhrad.

8)

Zprávu o činnosti kroužku dětí a mládeže přednesl také pan Gerych.
Informoval o aktivitách v minulém roce a o plánech na rok 2020, včetně soustředění dětí na
revíru Prudnik 2A.

9)

Volbu delegáta na konferenci VÚS pro rok 2019 provedl pan Trličík. Navržený kandidát –
Ing. Ivan Prokop byl schválen bez výhrad.

10) Předseda MO předal ocenění dlouholetým členům – jubilantům pamětní listy a věcné dary.
11) Diskuse:
- Trličík – odbahnění revíru Prudnik 2A se dle stanoviska Města Zlaté Hory plánuje na rok
2021 s tím, že projekt byl částečně pozdržen připomínkami a doplněními původního
projektu.
- Antálek – činnosti MO na úseku sportovní, kulturní činnosti v roce 2019. Dále do plánu na
letošní rok přibyl závod družstev. Některé další akce mohou být kvůli karanténě zrušeny.
- Trličík – informoval členy o plánovaných změnách při financování známek a brigádnických
hodin. Po vysvětlení navrhl hlasovat o způsobu, pro který bude delegát hlasovat na
konferenci VÚS. Hlasování dopadlo takto
- 13 hlasů pro starý model financování
- 14 hlasů pro nový model financování
- Prokop – udržet stávající vysokou úroveň práce rybářské stráže, důsledně dbát na kontrolu
pořádku u vody po odcházejících rybářích.

12) Usnesení výboru MO ČRS Zlaté Hory ze dne 30. 5. 2020:
Bere na vědomí:
1) Zprávu o změnách ve výboru MO

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zprávu o činnosti výboru MO a kontrolu plnění usnesení z 2019
Zprávu mandátové komise
Zprávu dozorčí komise
Zprávu o rybářském hospodaření a práci hospodářské skupiny
Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku
Předložené materiály k bodům programu, diskusní příspěvky a náměty všech diskutujících

Schvaluje:
1) Program a předsednictvo Výroční členské schůze
2) Složení mandátové komise předseda – Iva Kováčiková, členové – Josef Vlček,
Jaroslav Zoubek
3) Složení návrhové komise ve složení předseda Dušan Antálek, členové Petr Jurčák,
Petr Šemro st.
4) Volbu delegáta na konferenci VÚS
5) Zprávu o činnosti výboru MO za rok 2019
6) Zprávu o plnění rozpočtu MO za rok 2019 a rozpočet na rok 2020
7) Plán práce hospodářské skupiny
8) Plán práce brigádnické skupiny
9) Nahrazení pana Kopera v dozorčí komisi pane Josefem Měsíčkem mladším
10) Usnesení Výroční členské schůze

Ukládá:
Dokončení rozpracovaných úkolů z předchozích let.

Zapsal: Ivan Prokop
jednatel MO

Ve Zlatých Horách dne 30. 5. 2020

Ověřil: Zdenek Trličík
předseda MO

Oto Gerych
předseda DK MO

