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VÝROČNÍ ČLENSKÁ  
SCHŮZE 

 
která se konala dne 17.2.2013 od 9:00 hod  v Třeboni 

Na Sadech v jídelně Roháč. 

 
 

Zápis ze schůze 
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Zápis z výroční členské schůze  MO ČRS Třeboň, 

která se konala dne 17.2.2013od 9:00 hod. ve školní jídelně Roháč v Třeboni. 
 

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu  

   
Program: viz připojená pozvánka  
 

1. Jednání  členské schůze zahájil předseda MO ČRS Mgr. Petr Werner. Přednesl program schůze,  
k němuž nebyly připomínky a který byl jednomyslně schválen.  Řízením schůze byl pověřen 
místopředseda MO Ing. Karel Koranda.  

 
2. Zvolena byla mandátová komise ve složení Jan Klouček ml. – předseda komise, Miloslav 

Jeřábek, Břetislav Jičínský. 
Pro hlasovalo 92 členů, proti 0 členů, hlasování se zdrželi 1 člen.  

 
3. Zvolena byla návrhová komise ve složení Ing. Karel Dvořák – předseda komise, Petr Šuran, 

Petr Řimnáč.  
Pro hlasovalo 92 členů, proti 1 člen, hlasování se zdrželo 0 členů.  

 
4. Zvolena byla volební komise ve složení Jano Gál – předseda komise, Josef Hrubý, Pavel 

Šlezinger. 
Pro hlasovalo 93 členů, proti 0 členů, hlasování se zdrželo 0 členů.  

 
5. Místopředseda MO ČRS Třeboň Ing. Karel Koranda zkontroloval usnesení z minulé členské 

schůze.  
Konstatoval, že všechny úkoly byly splněny s několika drobnými nedostatky. 
Připomínky ke zprávě místopředsedy nebyly.  

 
6. Předseda MO ČRS Mgr. Petr Werner přednesl zprávu o činnosti MO ČRS za období od 

poslední výroční členské schůze.  
Zpráva je součástí tohoto zápisu.  

 
7. Zprávu o hospodaření MO ČRS a účetní závěrce přednesl pokladník organizace Ing. Karel 

Dvořák.  
Zpráva je součástí tohoto zápisu. 

 
8. Návrh rozpočtu na rok 2013 přednesl pokladník organizace Ing. Karel Dvořák.  

Zpráva je součástí tohoto zápisu.  
  

9. Zprávu dozorčí komise MO  ČRS přednesl za omluveného předsedu Ing. Radka Vošahlíka 
hospodář MO Ing. Petr Jílek.  
Zpráva je součástí tohoto zápisu. 
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10. Předání vyznamenání. 
Členovi výboru – účetnímu Ing. Janu Zasadilovi byla navržena věcná cena za jeho dlouholetou 
činnost ve výboru MO. Z důvodu jeho nepřítomnosti mu bude cena předána na nejbližší schůzi 
výboru MO. 
 

11. Zprávu mandátové komise přednesl její předseda Jan Klouček ml.  Konstatoval, že členská  
schůze je usnášeníschopná.  
Zpráva je součástí tohoto zápisu.  

 
12. Volby delegáta a jeho zástupce na územní konferenci JčÚS v roce 2013 řídil předseda volební 

komise Jano Gál. Předseda volební komise přečetl návrh kandidáta na delegáta na územní 
konferenci JčÚS ČRS. Za kandidáta byl navržen jediný kandidát Mgr. Petr Werner, jako jeho 
náhradník Ing. Petr Jílek. Poté předseda volební komise vyzval přítomné k vyslovení 
připomínek k navrhovanému kandidátovi a k případnému navržení dalšího kandidáta. Protože 
k návrhu nebyly žádné připomínky, zahájil vedoucí schůze hlasování.  
Za delegáta na územní konferenci JčÚS byl zvolen Mgr. Petr Werner, jako jeho náhradník Ing. 
Petr Jílek (pro 93, proti 0, zdrželi se 0 ). 

 
13. Místopředseda MO Ing. Karel Koranda informoval výroční členskou schůzi o kooptování 

nového člena výboru Pavla Wiesnera jako člena zodpovědného za organizování a evidenci 
brigád. V souladu s jednacím řádem ČRS čl. 20 (Doplnění volených orgánů Svazu - k § 6 až 18 
Stanov ČRS) odst. 3 b) navrhl předseda MO Mgr. P.Werner na schůzi výboru MO dne 7.1.2013 
kooptovat do výboru MO ČRS Třeboň Pavla Wiesnera jako člena výboru pověřeného 
organizováním a evidencí brigád. Výroční členská schůze schválila kooptaci Pavla Wiesnera 
jako nového člena výboru. 

 
14. Ing. Koranda jako člen výboru JčÚS pozdravil přítomné členy a informoval VČS o novinkách a 

dění v JčÚS. 
 

15. Předseda MO Mgr. Petr Werner informoval o změnách v BPVRP a o změnách v popisu našich 
revírů, zejména v popisu Lužnice 10B. Dále upozornil na problémy, se kterými se setkáváme na 
revírech. 
 

16. Předseda MO Mgr. Petr Werner informoval o cenách „Pověření k lovu ryb na udici“ a o 
rybářském řádu na rybníku Zadní Kouty a Paďourek.  

 
17. Hospodář MO Petr Jílek informoval o nasazování ryb na revíry a o problémech s Mlýnskou 

stokou. 
 

18. Místopředseda MO informoval o problémech s organizací brigád a vysvětlil nový systém 
organizování a evidence brigád pro rok 2013. 
 

19. Jako host vystoupil starosta Města Třeboň Ing Houdek. Pozdravil přítomné, poděkoval naší MO 
za práci vykonávanou ve prospěch sportovního rybářství a pro Město Třeboň. Dále vyzdvihl a 
ocenil naše aktivity s dětmi a mládeží a poděkoval za organizování rybářských závodů 
s postiženými dětmi. Přislíbil obnovu a opravy hrází rybníků Na Kopečku, které máme 
v pronájmu od Města Třeboň. Konstatoval, že údržbu hrázových porostů a zeleně bude provádět 
společnost Třeboňské lesy a rybníky s.r.o. 
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20. V diskuzi přednesli své připomínky a náměty tito členové:  
- Ing. Koranda – úklid okolo vod a parkování okolo rybníků Na Kopečku, informace o podané 

žádosti do OP rybářství v hodnotě cca 370 tis. Kč, diskutoval limit ponechaných ryb, 
- Mgr. Werner – informoval o zákazu chytání na Zlaté Stoce pod sádkami, 
- J.Čepa – kritizoval omezení počtu docházek při rybolovu pro rok 2013 na rybníku Zadní Kouty 

navržený výborem MO a též se ohradil proti  výboru MO, který kritizuje rybáře jenž si 
z rybníka Zadní Kouty odnášejí okolo 1 q ryb, uvedl že není obecně proti jiným omezení ale je 
proti omezení počtu docházek na Zadní Kouty,   

- Ing. Houdek – podpořil snahu výboru MO omezit množství odnesených ryb z revírů, 
- Mgr. Werner – vysvětlil podrobněji problematiku rybolovu v lokalitě na Kopečku, 
- p.Peroutka st. – kritizoval metodu těžby stromů v lokalitě Na Kopečku na hrázích rybníků 

prováděnou TLR s.r.o., kritizoval nedostatek okounů a mníků na našich revírech. 
 

21. Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. Hlasováním bylo usnesení přijato.  
Pro hlasovalo 93  členů, proti 0, 0 členů se zdrželo hlasování. Usnesení VČS bylo přijato. 
Usnesení je součástí tohoto zápisu.  

 
22. Předseda MO ČRS Mgr. Petr Werner na závěr poděkoval všem členům za práci ve prospěch 

organizace a schůzi ukončil.  
 
 
Třeboň, 17.2.2013 
 
 
zapsal: Ing. Karel Koranda 
 
 
schválil: Mgr. Petr Werner, předseda MO ČRS Třeboň 
 
 


