
Zápis z výroční členské schůze MO ČRS v Jablonci n/Nisou dne 7. 4. 2018.

Přítomno 63 členů, čl. základna 590 čl, to je 10,7 %

Program:

1. Zahájení a volba pracovního předsednictva
2, Volba návrhové komise
3 Volba mandátové komise
4. Volba volební komise
5. Kontrola usnesení z čl. schůze z roku 2017
6. Výroční zpráva o činnosti a dalších úkolech MO
7. Zpráva o finančním hospodaření MO za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
8. Zpráva dozorčí komise
9. Zpráva hospodáře
10. Zpráva vedoucího odboru mládeže
11. Morální ocenění
12. Zpráva mandátové komise
13. Volba výboru MO
14. Volba dozorčí komise
15. Zpráva volební komise
16. Diskuse členů MO
17. Usnesení
18. Závěr

Schůze zahájena jednatelem Mgr. Suchánkem v 8.30 hod. Z důvodu, že nebyla přítomna 
nadpoloviční většina členů byl začátek posunut na 8.45 hod

1. Zahájení a volba pracovního předsednictva.

Z pověření výboru schůzi zahájil jednatel Mgr. Suchánek, který’ navrhl pracovní 
předsednictvo ve složení Jiřiček, Zemánek, Mgr. Suchánek. Členská schůze odsouhlasila 
složení pracovního předsednictva a program schůze. Mgr. Suchánek vyzval k minutě 
ticha za zemřelé členy. Zvolené pracovní předsednictvo se ujalo funkce.

2. Volba návrhové komise.

Návrhová komise byla jednohlasně zvolena ve složení Mgr. Suchánek, Bednář, 
Zemánek.

3. Volba mandátové komise

Mandátová komise byla jednohlasně zvolena ve složení Novotný, Hrubý, Novák Pavel.

4. Volba volební komise

Volební komise byla jednohlasně zvolena ve složení Hovorka, Dobiáš, Havránek

5. Kontrola usnesení z členské schůze

Kontrolu usnesení z členské schůze ze dne 1.4.2017 přednesl Mgr. Suchánek a bylo 
konstatováno, že úkoly z usnesení byly splněny



6. Výroční zpráva o činnosti a dalších úkolech MO

Zpráva o činnosti MO v roce 2017 přednesl předseda Zemánek a dále nastínil plán na 
rok 2018. Ve zprávě se zmínil o provedených pracích na líhni, které byly z větší části 
provedeny pracovníky hospodářského úseku a brigádníky

7. Zpráva o finančním hospodaření MO za rok k 31.12.2017

Zprávu o finančním hospodaření přednesl Mgr. Suchánek. Náklady celkem 
979 000,-Kč a příjmy celkem 844 000,-Kč, to je rozdíl - 135 000,-Kč. Návrh rozpočtu na 
rok 2018 činí náklady celkem 800 000,-Kč, příjmy celkem 800 000,-Kč, viz příloha. Stav 
pokladny 7 257,-Kč, běžný účet 238 107,44 Kč, celkem 245 364,44 Kč

8. Zpráva dozorčí komise

Zprávu přednesl člen komise Novotný, který konstatoval, že při prováděných 
kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky, viz příloha

9. Zpráva hospodáře

Hospodář MO Jiřiček seznámil s činností hospodářského odboru, dále uvedl množství 
vysazených ryb do přehrady v loňském roce a také úlovky našich členů, viz příloha

10. Zpráva vedoucího odboru mládeže

Zprávu přednesl Zemánek, který uvedl výsledky v jednotlivých soutěžích a tím i 
dobrou reprezentaci MO a poděkoval všem členům za odvedenou práci v roce 2017

11. Morální ocenění

Mgr. Suchánek přednesl morální ocenění členů naší organizace: 
čestné uznání za záslužnou a obětavou práci v rybářství obdržel Pavel Kejzlar a 
Jaroslav Tomáš
čestný odznak CRS třetího stupně (bronzový) za záslužnou a obětavou práci v ry bářství 
obdržel Petr Hall

12, Zpráva mandátové komise

Zprávu přednesl Ladislav Novotný, zjištěno, že z 590 čl. MO je přítomno 63 čl.

13. Volba vvboru MO

Bednář August, nar.16.2.1944, člen MO od roku 1980 
Dobiáš Jan, nar. 23.8.1955, člen od roku 1980 
Fajx Jaroslav, nar. 25.2.1944, od roku 1984 
Jiřiček Vladimír, nar. 14.1.1971, od roku 1990 
Pavlík Alois, nar. 25.1.1962, od roku 1978 
Šilhán Miroslav, nar. 19.11.1954, od roku 1994 
Zemánek Martin, nar. 27.11.1968, od roku 1987 
Jirsa Josef, nar. 27.6.1948, od roku 1976 
Mgr. Suchánek Jiří, nar. 27.9.1950, od roku 1996 
Liška Radek, nar. 24.1.1971, čl. od roku i ot>*f 
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Bystrý Karel, nar. 28.3.1969, člen od roku 2-ooy 
Holub Josef, nar. 19.6.1951, člen od roku Z.oe 
Ing.Popelka David, nar.26.9.1981, člen od roku 1999 
Hall Petr, nar.30.3.1975, členem od roku 1981 21.3.1

14. Volba dozorčí komise

Do dozorčí komise byli jednohlasně zvoleni: ing.Novák Josef, nar. 13.1.1978
Novotný Ladislav, nar. 26.10.1951 
Kafka Martin, nar. 21.3.1968

15. Zpráva volební komise

Předseda volební komise p. Havránek seznámil přítomné s návrhem na kandidáty do 
výboru MO, do dozorčí komise MO a s návrhem na kandidáta na sněm ČRS a s 
návrhem na doplnění výboru územního svazu.

Členská schůze schvaluje delegáty na územní konferenci ve složení Jiřiček, Hall, 
náhradníci Suchánek, Zemánek. Schvaluje též delegáty na celostátní sněm ČRS 
Vladimíra Jiřiěka a za další navrhuje za člena územního výboru ČRS Vladimíra Jiřička 
- bylo jednohlasně schváleno.
Havránek za volební komisi konstatoval, že výbor byl odsouhlasen 62 přítomnými, 

jeden se zdržel hlasování

16. Diskuze členů MO

- vedoucí ryb. stráže Pavlík informoval o činnosti RS, která měla v roce 2017 18 členů, 
tito se také mimo jiné podílejí na pracích na líhni,
byly zjištěny 2 pokusy pytláctví, řešeny policií ČR, ostatní přestupky řešeny domluvou, 
na závěr poděkoval všem členům za odvedenou práci, viz příloha
- Ujko se dotazoval, zda nové lovné časy bude znát i RS, odpověděl Zemánek
- dotaz Blažka - proč je prodej povolenek k ry bolovu nerybářů a proč musí vykonávat 
brigády i důchodci nad 70 let - Zemánek odpověděl, že povolenky nerybářů odsouhlasil 
sněm ČRS a brigády si odsouhlasili členové MO
- Nováková - komu hlásit zjištěné pytláctví - odpověděl Jiřiček, že RS, Měst.policii 156 
a nebo státní policii 158

- Doležel - zda je možné na přehradě vymezit místa pro rybáře - odpověděl Zemánek, že 
toto nelze

- Jiřiček navrhl zvýšení poplatku za obnovu členství z 300,-Kč na 500,-Kč 
kapr K 70 na revíru 441 035/1,2,3 UN Mšeno

17. Usnesení

Návrh usnesení přednesl Zemánek a čl. schůze tento návrh jednohlasně odsouhlasila 
všemi přítomnými 63 členy, viz příloha

18. Závěr

Závěr čl. schůze přednesl předseda Zemánek, který popřál všem členům do dalšího 
období mnoho úspěchů a ryb. štěstí. S ryb. pozdravem „ Petrův zdar,, ěl. schůzi ukončil

Členská schůze ukončena v 11.00 hodin

zapsal: Fajx
3

předseda MO: Zemánek
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USNESENÍ

Výroční členská schůze MO ČRS v Jablonci nad Nisou konaná dne 7. dubna 2018
v v
Členská schůze MO CRS v Jablonci nad Nisou po vyslechnutí přednesených zpráv a 
po diskusi :

A/ SCHVALUJE

1/ zprávu o finančním hospodaření za uplynulé období, roční účetní uzávěrku a 
rozpočet MO na rok 2018

2/ zvýšení poplatku za obnovené členství na 500,-Kč, zavedení K 70 na všech dílech 
revíru 441 035 UN Mšeno

3/ schválení výboru MO ve složení:
Bednář August, nar.16.2.1944, člen MO od roku 1980 
Dobiáš Jan, nar. 23.8.1955, člen od roku 1980 
Fajx Jaroslav, nar. 25.2.1944, od roku 1984 
Jiřiček Vladimír, nar. 14.1.1971, od roku 1990 
Pavlík Alois, nar. 25.1.1962, od roku 1978 
Šilhán Miroslav, nar. 19.11.1954, od roku 1994 
Zemánek Martin, nar. 27.11.1968, od roku 1987 
Jirsa Josef, nar. 27.6.1948, od roku 1976 
Mgr. Suchánek Jiří, nar. 27.9.1950, od roku 1996 
Liška Radek, nar. 24.1.1971, čl. od roku 2004 
Bystrý Karel, nar. 28.3.1969, člen od roku 2004 
Holub Pavel, nar. 20.7.1975, člen od roku 2005 
Ing.Popelka David, nar. 26.9.1981, člen od rok 1999 
Hall Petr, nar.30.3 1975, člen od roku 1981

4/ schvaluje dozorčí komisi ve složení: ing. Novák, nar. 13.1.1978
Kafka Martin, nar. 21.3.1968 
Novotný Ladislav, nar. 26.11.1951

B/ BERE NA VĚDOMÍ

1/ Zprávu o plnění úkolů MO za uplynulé období 
2/ Zprávy vedoucích odborů 
3/ Zprávu dozorěí komise

C/ SCHVALUJE DELEGÁTY NA ÚZEMNÍ KONFERENCI

ve složení Jiřiěek, Hall, náhradníci Suchánek, Zemánek

D/ SCHVALUJE DELEGÁTA NA CELOSTÁTNÍ SNĚM ČRS

Jiřiček Vladimír

E/ NAVRHUJE ZA ČLENA ÚZEMNÍHO VÝBORU ČRS
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Jiřiček Vladimír
F/ UKLÁDÁ VÝBORU MÍSTNÍ ORGANIZACE:

1/ uspořádat rybářský ples v roce 2019 a závody MO 
2/ vyhodnotit diskusní příspěvky a připomínky, 

tyto využít v činnosti organizace a o realizaci informovat členskou základnu

Martin Zemánek


