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Zápis z členské schůze MO CRS v Jablonci n/ Nisou ze dne 2. dubna 2016

Přítomno: 75 členů
Členská základna 480 členů, tj. 15,6 %
Program:
1/ Zahájení a volba pracovního předsednictva
2/ Volba návrhové komise
3/ Volba mandátové komise
4/ Kontrola usnesení z členské schůze ze dne 28. března 2015
5/ Zpráva o činnosti a dalších úkolech MO
6 /Zpráva o činnosti odboru mládeže
7/ Morální ocenění
8/ Zpráva hospodáře MO
9/ Zpráva o finančním hospodaření MO a rozpočtu na rok 2016
10/ Zpráva o stavu čl. základny
11/ Zpráva dozorčí komise
12/ Zpráva mandátové komise
13/ Diskuze
14/ Usnesení
15/ Závěr

Schůze zahájena jednatelem Mgr. Suchánkem v 8.30 hod. Z důvodu, že nebyla
přítomna nadpoloviční většina členů byl začátek schůze 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, Jirsa, Mgr. Suchánek. Členská schůze odsouhlasila
složení pracovního předsednictva a program schůze. Jirsa vyzval k minutě ticha za
zemřelé členy. Zvolené pracovní předsednictvo se ujalo funkce.
2/ Volba návrhové komise
Navrhovaná komise byla jednohlasně zvolena ve složení Pavlík, Jirsa, Chládek.
3/ Volba mandátové komise
Mandátová komise byla jednohlasně zvolena ve složení Dobiáš, Popelka, Liška.
4/ Kontrola usnesení z členské schůze ze dne 23. března 2015
Kontrolu usnesení z výroční členské schůze konané dne 23.března 2015 provedl Mgr.
Suchánek a bylo konstatováno, že úkoly z usnesení byly splněny.
5/ Zpráva o činnosti a dalších úkolech MO
Zprávu o činnosti MO v roce 2015 přednesl Jirsa, dále nastínil plán na rok 2016. Ve
zprávě se zmínil o provedených pracích na líhni, které byly provedeny z větší části
pracovníky hosp. úseku a brigádníky, viz příloha
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6/ Zpráva o činnosti odboru mládeže
Zprávu přednesl ing. Popelka, který poděkoval všem členům za odvedenou práci
v roce 2015, uvedl výsledky v jednotlivých soutěžích a tím i dobrou reprezentaci MO,
viz příloha
7/ Morální ocenění
Místopředseda Jirsa ocenil knihou dlouholetého člena Havránka a za reprezentaci v RT
Novákovou Karolínu, Černého Vítka a Pilera Milana

8/ Zpráva hospodáře
Hospodář MO Jiřiček seznámil s činností hospodářského odboru.
Dále uvedl množství ryb vysazených do přehrady v loňském roce a také zajímavé úlovky
našich členů. Závěrem popřál všem úspěšnou sezónu, viz příloha.

9/ Zpráva o finančním hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2016
Ing. Popelka přednesl zprávu o finančním hospodaření v roce 2015 - náklady celkem
1 018 000,-Kč a příjmy celkem 816 000,-Kč, schodek -202 000,-Kč. Návrh rozpočtu na
rok 2016 činí náklady celkem 820 000,-Kč, příjmy 820 000,-Kč, viz příloha.

10/ Zpráva o stavu čl. základny
Zprávu přednesl vedoucí kanceláře a matrikář Liška, ke dni 2.4.2016 je počet členů
MO 480 dospělých, z toho 26 žen, mládež 20 a děti 70, viz příloha.

11/ Zpráva dozorčí komise
Zprávu přednesl předseda dozorčí komise ing. Novák, který konstatoval, že při
prováděných kontrolách dle plánu práce nebyly zjištěny žádné nedostatky, viz příloha.
12/ Zpráva mandátové komise
Zprávu přednesl člen mandátové komise ing. Popelka. Zde bylo konstatováno, že je na
schůzi přítomno ze 480 členů 75, to je 15,6 %.

13 / Diskuze
Jako první vystoupil vedoucí RS Pavlík, který vyhodnotil práci všech 18 členů a
spolupráci s měst. a státní policií, viz příloha. Dále vystoupil člen MO Křenovský, který
se dotazoval, proč není do přehrady vysazován tolstolobik z důvodu výskytu sinic.
Odpověděl hospodář Jiřiček, že v současné době je v přehradě málo trávy a není výživná
pro tento druh ryb.
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14/ Usnesení
Návrh usnesení přednesl Jirsa a členská schůze tento návrh jednohlasně odsouhlasila
všemi přítomnými 75 členy
15/Závěr
Závěr či. schůze přednesl místopředseda Jirsa, který popřál všem členům do dalšího
období mnoho úspěchů a rybářského štěstí. S ryb. pozdravem „Petrův zdar“ členskou
schůzi ukončil.

Členská schůze ukončena v 10,30 hod.

zapsal: Fajx
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USNESENÍ 2016
členské schůze MO ČRS v Jablonci nad Nisou konané dne. 2.dubna 2016

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 2016

2.) na příští členskou schůzi nebudou rozesílány pozvánky poštou, informace bude
podána při prodeji či. 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 dozorčí komise
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D)

UKLÁDÁ VÝBORU MÍSTNÍ ORGANIZACE:

1) uspořádat rybářský ples v roce 2017
2) vyhodnotit diskusní příspěvky a připomínky,
tyto využít v činnosti organizace a o realizaci informovat členskou základnu
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