Český rybářský svaz
Místní organizace Třeboň
MO ČRS Třeboň, Táboritská 1100, 379 01 Třeboň, IČ 68 521 472
WEB: www.crstrebon.cz, e-mail: vybor@crstrebon.cz

VÝROČNÍ ČLENSKÁ
SCHŮZE
která se konala dne 16.2.2014 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,
svolané výborem MO ČRS Třeboň formou veřejného oznámení měsíc předem,
která se konala dne 16.2.2014 od 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 Pavel Wiesner – předseda komise, jan Klouček ml.,
Břetislav Jičínský.
Pro hlasovalo 102 členů, proti 0 členů, hlasování se zdrželi 0 členů.
3. Zvolena byla návrhová komise ve složení Ing. Karel Dvořák – předseda komise, Petr Šuran,
Petr Řimnáč.
Pro hlasovalo 102 členů, proti 0 členů, hlasování se zdrželo 0 členů.
4. Zvolena byla volební komise ve složení Ing. Jan Mareš – předseda komise, Pavel Podolák,
Pavel Šlezinger.
Pro hlasovalo 102 členů, proti 0 členů, hlasování se zdrželo 0 členů.
5. Hlasováním bylo rozhodnuto, že volby nového výboru, dozorčí komise a delegátů proběhnou
veřejným hlasováním.
Pro hlasovalo 102 členů, proti 0 členů, hlasování se zdrželo 0 členů.
6. Předseda MO ČRS Třeboň Mgr. Petr Werner zkontroloval usnesení z minulé členské schůze.
Konstatoval, že všechny úkoly byly splněny s několika drobnými nedostatky.
Připomínky ke zprávě místopředsedy nebyly.
7. Předseda MO ČRS Mgr. Petr Werner přednesl zprávu o činnosti MO ČRS za období od
poslední výroční členské schůze.
Zpráva je součástí tohoto zápisu.
8. Zprávu o hospodaření MO ČRS a účetní závěrce přednesl pokladník organizace Ing. Karel
Dvořák.
Zpráva je součástí tohoto zápisu.
9. Návrh rozpočtu na rok 2014 a plán činnosti na rok 2014 přednesl pokladník organizace Ing.
Karel Dvořák.
Zpráva je součástí tohoto zápisu.
10. Zprávu dozorčí komise MO ČRS přednesl za omluveného předsedu Ing. Radka Vošahlíka člen
dozorčí komise Milan Hamerník.
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Zpráva je součástí tohoto zápisu.
11. Předání vyznamenání.
Předseda Mgr. Petr Werner předal vyznamenání oceněným členům.
12. Zprávu mandátové komise přednesl její předseda Pavel Wiesner. Konstatoval, že členská
schůze je usnášeníschopná.
Zpráva je součástí tohoto zápisu.
13. Volby nového výboru MO řídil předseda volební komise Ing. Jan Mareš. Předseda volební
komise přečetl návrh kandidátů na členy výboru – Mgr. Petr Werner, Miloš Balek, Ing. Karel
Dvořák, Josef Hrubý, Miloslav Jeřábek, Ing. Petr Jílek, Jan Klouček, Ing. Karel Koranda, Pavel
Podolák, Pavel Šlezinger, Petr Šuran, Ing. Josef Tlachač, Pavel Wiesner. Poté předseda volební
komise vyzval přítomné k vyslovení připomínek k navrhovaným kandidátům a k případnému
navržení dalšího kandidáta. Protože k návrhu nebyly žádné připomínky, zahájil vedoucí schůze
hlasování.
Nový výbor byl zvolen (pro 103, proti 0, zdrželi se 0 ).
14. Volby nové dozorčí komise MO řídil předseda volební komise Ing. Jan Mareš. Předseda
volební komise přečetl návrh kandidátů na členy dozorčí komise – Ing. Radek Vošahlík, Milan
Hamerník, Pavel Franta. Poté předseda volební komise vyzval přítomné k vyslovení připomínek
k navrhovaným kandidátům a k případnému navržení dalšího kandidáta. Protože k návrhu
nebyly žádné připomínky, zahájil vedoucí schůze hlasování.
Nová dozorčí komise byla zvolena (pro 103, proti 0, zdrželi se 0 ).
15. Volby delegáta a jeho zástupce na územní konferenci JčÚS v roce 2014 řídil předseda volební
komise Ing. Jan Mareš. 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. Jako delegát na sněm ČRS byl navržen Ing. Karel Koranda. Poté
předseda volební komise vyzval přítomné k vyslovení připomínek k navrhovaným kandidátům.
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. Jako delegát na sněm ČRS byl navržen Ing. Karel Koranda (pro 103, proti 0, zdrželi
se 0 ).
16. 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.
17. Předseda MO Mgr. Petr Werner informoval o změnách v BPVRP, cenách a druzích povolenek,
omezení počtu ponechaných ryb, formálnímu rozdělení Lužnice 10B a o dalších změnách a
úpravách. Dále upozornil na problémy, se kterými se setkáváme na revírech.
18. Zástupce výboru JčÚS Ing. Koranda seznámil přítomné se závěry krajské konference konané na
podzim loňského roku.
strana 3

Český rybářský svaz
Místní organizace Třeboň
MO ČRS Třeboň, Táboritská 1100, 379 01 Třeboň, IČ 68 521 472
WEB: www.crstrebon.cz, e-mail: vybor@crstrebon.cz

19. Hospodář MO Petr Jílek informoval o nasazování ryb na naše revíry a množství ulovených ryb
našimi členy.
20. Předseda MO Mgr. Petr Werner informoval o cenách „Pověření k lovu ryb na udici“ a o
rybářském řádu na rybníku Zadní Kouty a Paďourek.
21. Brigádnický referent Pavel Wiesner informoval o problémech s organizací brigád a vysvětlil
systém organizování a evidence brigád pro rok 2014.
22. V diskuzi k obecným tématům nikdo nevystoupil.
23. Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. Hlasováním bylo usnesení přijato.
Pro hlasovalo 102 členů, proti 0, 1 člen se zdržel hlasování. Usnesení VČS bylo přijato.
Usnesení je součástí tohoto zápisu.
24. Předseda MO ČRS Mgr. Petr Werner na závěr poděkoval všem členům za práci ve prospěch
organizace a schůzi ukončil.

Třeboň, 16.2.2014

zapsal: Ing. Karel Koranda, místopředseda MO

Zápis ověřil: Mgr. Petr Werner, předseda MO ČRS Třeboň
Ing. Petr Jílek, hospodář MO

strana 4

