Český rybářský svaz, z.s.,
místní organizace Mnichovo Hradiště
Sokolovská 1464, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 18572022

Zápis
z výroční členské schůze (dále jen VČS) ČRS,z.s.,, MO Mnichovo Hradiště ze dne 2. 4. 2016
v Klášteře Hradišti n. Jiz. v restauraci Skála
1. Schůzi zahájil a řídil př. Faltys. Přivítal přítomné členy a hosty.
Hosté: za MěÚ Mnichovo Hradiště starosta p. Ondřej Lochman, ČRS,z.s., MO Bakov
n.|Jiz. př. Masaryk a Dvořák, za myslivecké sdružení Ptýrov p. Havlík, za myslivecké
sdružení p. Rejzek.
Dále čestní hosté př. Maruška a př. Synek. Poté minutou ticha byla uctěna památka
zesnulých členů.
Do programu VČS zařazeny body: přímá volba předsedy MO
volba nového výboru
Ve výboru organizace končí svoji činnost na vlastní žádost př. Bína, př. Boháčová a př.
Rympl
2. Schválení programu výroční členské schůze.
Program schválen jednomyslně.
3. Volba komisí
Mandátová komise – př. Tomáš Kutáč, př. Burda st., př. Burda ml.
Návrhová komise – př. František Bergman, př. Stanislav Bejr, p. Jindřich Lamač
Volební komise – př. Prokorát, př. Bedrníček, př. Šimík, př. Pavlovič, př. Pelda, př. Kučera
Navržení členové komisí byli zvoleni jednomyslně.
4. Kontrola usnesení z minulé VČS. Všechny body usnesení byly splněny.
5. Kooptace VČS nového člena výboru př. Čermáka.
Př. Čermák zvolen, nikdo proti, zdržel se jeden.
6. Kooptace člena dozorčí komise př. Javorka
Hlasování: nikdo proti, 2 se zdrželi
7. Zpráva mandátové komise: přítomno 86 členů MO
8. Návrh způsobu voleb do MO
Byla doporučena veřejná volba. Př. Bergman navrhl, aby se hlasovalo tajnou volbou.
Proběhlo hlasování o způsobu voleb. Většinou hlasů byla schválena veřejná volba.
9. Zprávy jednotlivých funkcionářů:
zpráva předsedy - př. Jiří Bína
zpráva ekonoma – př. Pavel Faltys – hospodaření MO a účetní závěrka
zpráva hospodáře – př. Dušan Hybner
zpráva o činnosti mládeže – př. Jakub Čermák
zpráva dozorčí komise – př. Jaroslav Dvořák
Všechny přednesené zprávy jsou přílohou tohoto zápisu.
10. Hospodář MO seznámil s plánem činností MO na rok 2016.
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(Plán výroby rybích násad, hospodaření na rybochovných zařízeních. Termíny, lokality a
náplň brigádní činnosti 2016)
a zároveň provedl př. Hybner školení členů MO – seznámení s bližšími podmínkami
rybářského práva, RMV Veselá, vyplňování úlovkových lístků + statistiky.
11. Ekonom MO př. Faltys seznámil s návrhem rozpočtu na rok 2016 (1.328.400,- Kč)
12. Přímá volba předsedy MO
navržen př. Hybner Dušan - hlasování 61 pro, 0 proti a 11 se zdrželo.
Př. Hybner zvolen.
13. Volba nového výboru MO – navrženi:
Běhounek Bohuslav – hlasování: 73 pro, 0 proti, 4 se zdrželi
Čermák Jakub 74
0
0
Ďurček Josef
77
0
1
Faltys Pavel
78
0
1
Kučera Zdeněk
77
0
2
Langr Aleš
79
0
0
Mareš Jiří
76
0
1
Nohynek Tomáš
75
0
1
Šťastný Jan
67
3
2
Tuček Ondřej
75
0
3
Navržení kandidáti byli zvoleni.
14. Přestávka
15. Projednání způsobu hospodaření, výši zápisného a poplatku za vstupní školení nových
členů, počtu brigádnických hodin včetně jejich finanční náhrady nebo krmení, zásady
poskytování úlev v plnění brigádních povinností u důchodců, žen, invalidů (průkaz ZTP),
mimořádného příspěvku na zajištění činnosti MO, stanoven í ceny povolenky a pravidel
rybolovu na RMV Veselá č.r. 411 112 pro rok 2017.
Odsouhlaseno, připomínky nebyly.
16. Volba delegáta a jeho náhradníka na územní konferenci SÚS Praha. Navržen př. Ďurček
Josef, náhradník př. Tuček Ondřej.
Jednomyslně zvoleni.
17. Udělení svazových vyznamenání a odměnění jubilantů.
Vyznamenaní jsou uvedeni seznamu, který je přílohou tohoto zápisu.
Gratulace a poděkování za odvedenou práci.

18. Diskuze
Starosta MěÚ – pozdravný příspěvek, poděkování za práci s mládeží, přislíbena podpora
MO od MěÚ (odbahnění rybníků Přestavlky, zadržování vody – šance na dotace). Požádal
rybáře o dodržování čistoty kolem vody.
p. Havlík – myslivecké sdružení Ptýrov – odlov kormorána 16 kusů a přání hodně zdaru v
další práci
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př. Dvořák – MO Bakov – přání hodně zdaru novému výboru MO a pozvání na rybářské
závody
př. Bergman - stará líheň – dotaz na investice do majetku. Odpověď př. Faltys – nutná
oprava elektrické instalace, stabilita objektu a stabilita nájmu. Řešení s úřadem Borovice,
Mukařov.
Druhý dotaz byl na cestu kolem RMV Veselá – odpověď - řešení s MěÚ
př. Vrabec – poděkování př. Bínovi, Boháčové a Rymplovi za práci. Dotaz na
hospodaření staré líhně – odpověď př. Faltys: zisk 50 tis. Kč. Připomínka k hospodaření
organizace (ztráta 79 tis. Kč). Dotaz - dotace na úhoře – odpověď př. Hybner, bude v roce
2017.
př. Bergman – doplnil zprávu mládeže a podal návrh na přijímání dětí až od 8 let.
Odpověď př. Hybnera – doporučil ponechat stávající podmínky pro přijímání dětí
od 6 let.,
př. Hybner – poděkování za zvolení předsedy MO
19. Přednesení a schválení návrhu usnesení VČS 2016
Usnesení bylo schváleno – jeden hlas se zdržel
20. Závěr
Př. Faltys poděkoval přítomným za účast na schůzi a popřál pevné zdraví a Petrův zdar!

Dne 2. dubna 2016 zapsal:
Kořínek Jan

