Zápis
z členské schůze MO CRS v Jablonci n/Nisou konané dne 28. 3. 2015
v

Přítomno: 60 členů
Členská základna 492 členů, tj. 12,2%
Program:
1/ Zahájení a volba pracovního předsednictva
2/ Volba návrhové komise
3/ Volba mandátové komise
4/ Kontrola usnesení z členské schůze konané dne 5.4.2014
5/ Zpráva o činnosti a dalších úkolech MO na letošní rok
6/ Zpráva hospodáře MO
7/ Zpráva o finančním hospodaření MO a návrh rozpočtu na rok 2015
8/ Zpráva o stavu čl. základny MO
9/ Zpráva dozorčí komise
10/Zpráva vedoucího odboru mládeže
11/ Zpráva mandátové komise
12/ Morální ocenění
13/ Diskuse
14/ Usnesení
15/ Závěr
Plánovaný začátek členské schůze byl stanoven na 8,30 hod., z důvodu nepřítomnosti
většiny členů MO byl začátek schůze posunut na 8,45 hod. dne 28.3.2015 v Bižuterním
učilišti v Jablonci n. Nisou
1/ Zahájení a volba pracovního předsednictva
Mgr. Suchánek v 8,45 zahájil čl. schůzi a navrhl pracovní předsednictvo ve složení
Zemánek, Mgr. Suchánek a Jiřiček, bylo jednohlasně odsouhlaseno. Dále vyzval
přítomné k minutě ticha za zemřelé členy MO za uplynulý rok
2/ Volba návrhové komise:
Návrhová komise ve složení Zemánek, Pavlík, Nejedlý byla zvolena jednohlasně.
3/ Volba mandátové komise:
Mandátová komise ve složení Dobiáš, ing. Popelka, Liška byla zvolena jednohlasně.
4/ Kontrola usnesení z členské schůze ze dne 5.4.2014
Zprávu přednesl Mgr. Suchánek a zkonstatoval, že všechny úkoly byly splněny
5/ Zpráva o činnosti MO za rok 2014 a dalších úkolech na letošní rok
Předseda MO Zemánek přednesl zprávu o činnosti MO v roce 2014 a nastínil plán
činnosti na rok 2015. Ve zprávě zmínil provedené práce na líhni, které byly z větší části
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provedeny pracovníky hospodářského úseku, zarybnění přehrady a pstruhových vod
MO, další viz příloha.
6/ Zpráva hospodáře MO
Hospodář MO Jiřiček seznámil s činností hospodářského odboru za rok 2014, jako
každoročně probíhalo lovení a zarybňování potoků a všech dílů přehrady. Zdůraznil
provedené práce na líhni, především vyzdvihl její zateplení. Seznámil též s množstvím
vysazených a ulovených ryb v potocích a na přehradě. V únoru proběhlo jednání na
magistrátu města JBC ohledně čistoty vody v přehradě, výsledkem je vize
„candátového“jezera s omezením vysazení bílé ryby. Město přislíbilo příspěvek na
vysazení candáta ve výši 60 000,-Kč, viz příloha.
7/ Zpráva o finančním hospodaření MO za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015
Účetní ing. Popelka seznámil přítomné s výsledkem hospodaření v roce 2014, který
činil náklady celkem 873 000,-Kč a příjmy celkem 892 000,-Kč.
Návrh hospodaření na rok 2015 činí náklady celkem 855 000,-Kč a příjmy 877 000,-Kč,
viz příloha
8/ Zpráva o stavu čl. základny
Zprávu přednesl Liška. Současný stav je 492 členů, z toho 8 žáků a 18 žen
91 Zpráva dozorčí komise
Zprávu přednesl ing. Novák. Seznámil přítomné s kontrolou hospodaření MO, viz
příloha
10/ Zpráva vedoucího odboru mládeže:
Vedoucí odboru mládeže Zemánek seznámil přítomné s činností tohoto odboru, uvedl
výsledky členů v ligových a pohárových soutěžích, poděkoval všem za dobře odvedenou
práci, jakož i dobrou reprezentaci MO, viz příloha.
11/ Zpráva mandátové komise
Zprávu přednesl ing. Popelka a bylo konstatováno, že z 492 čl. MO je na schůzi
přítomno 60, což je 12,2 %, viz příloha
12/ Morální ocenění
Mgr. Suchánek a předseda Zemánek předali čestné uznání za obětavou práci
v rybářství obdržel Bystrý Karel, Hochman Marek, Holub Pavel a Hrdina Petr,
čestný odznak druhého stupně Dostál Miloslav, viz příloha

13/ Diskuze
- v diskuzi vystoupil vedoucí ryb. stráže Pavlík, který vyhodnotil práci všech 18 členů

2

a spolupráci s městskou a státní policií při řešení přestupků a pytláctví, viz příloha
- Nováková Karolína poděkovala všem trenérům za dosažené výsledky v závodech RT
- Simůnek z Harrachova se dotazoval na vysazování úhořů v přehradě a zda by nebylo
možno umístit pytle na odpadky kolem přehrady, Jiřiček odpověděl, že v roce 2013
došlo k velkému úhynu úhořů, proto v roce 2014 nebylo provedeno jejich vysazení.
V roce 2015 budou opět vysazeni. Úklid a odvoz odpadků z okolí přehrady provádí
Povodí Labe a TSMJ
- Jiřiček požádal přítomné, aby v příštím roce, kdy bude 65 ples pomohli s jeho
propagací a případné zajištění cen do tomboly.

14/ Usnesení
Návrh usnesení přednesl Zemánek a členská schůze tento návrh odsouhlasila
jednohlasně, viz příloha

15/ Závěr
Závěr členské schůze přednesl předseda Zemánek, který popřál všem členům do
dalšího období mnoho úspěchů a rybářského štěstí a rybářským pozdravem „Petrův
zdar“ členskou schůzi ukončil.
v

Členská schůze byla ukončena v 10,30 hod.

Zapsal: Fajx

předseda MO: Zemánek
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*

USNESENÍ 2015
členské schůze MO ČRS v Jablonci nad Nisou konané dne 28. března 2015
Členská schůze MO ČRS 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 2015

2.) na příští členskou schůzi nebudou rozesílány pozvánky poštou, informace bude
podána při prodeji čl. známek , bude vyvěšena v inf. skříňce a na internetu, zaslána
el. poštou

B)

BERE NA VĚDOMÍ:
1.) Zprávu o plnění úkolů místní organizace za uplynulé období
2.) Zprávy vedoucích odborů
3.) Zprávu dozorěí komise

C)

NAVRHUJE delegáty na územní konferenci
Jiřiěek, Hall, Mgr. Suchánek

D)

UKLÁDÁ VÝBORU MÍSTNÍ ORGANIZACE:

1) uspořádat rybářský ples v roce 2016
2) vyhodnotit diskusní příspěvky a připomínky,
tyto využít v činnosti organizace a o realizaci informovat členskou základnu

