MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
MÍSTNÍ ORGANIZACE OTROKOVICE
Štěrkoviště 1610; 765 02 OTROKOVICE

Zápis VČS ze dne 1.2.2009 ve velkém sále Besedy – Otrokovice
1. VČS 2008 byla svolána usnesením VČS a zveřejněním termínu a času
konání v místních periodikách, vývěskách a internetu 1.22009 – 9:00
hodin
2. VČS zahajil předseda MO Otrokovice pan Oharek Vladimír v 9:20
a. Ve smyslu Stanov MRS §13 odst. 2 je schůze usnášení schopná
v počtu členů přítomných na VČS.
3. Řízení schůze předal jednatelovi společnosti p. Ondruchovi.
4. Na úvod byly členové vyzváni k minutě ticha za zesnulé členy MO.
5. Schválení programu VČS
a. Volba mandátové komise
b. Volba návrhové komise
c. Zprávy o činnosti MO a mandátové komise
d. Diskuse
e. Usnesení
f. Závěr
Hlasování: Pro: 229

Proti: 0

Zdržel:0

6. Proběhla volba mandátové komise ve složení:
a. Hájek Karel – předseda, Janík Jaromír a Rudoš Miloslav – členové
Hlasování: Pro: 229

Proti:0

Zdržel:0

7. Proběhla volba návrhové komise:
a. Ondruch Jaroslav – předseda, Chromek Pavel a Mařík Karel –
členové
Hlasování: Pro: 228

Proti:0

Zdržel:1

8. Členové výboru MO přednesli zprávy za své úseky činnosti v MO.
Zprávy, které byly předány a jsou součástí zápisu VČS.
a. Zpráva předsedy MO za rok 2008
b. Zpráva Ekonoma MO za rok 2008 a předpokládaný rozpočet na rok
2009
c. Zpráva Hospodáře za rok 2008
d. Zpráva KRK za rok 2008
9. Zpráva mandátové komise:
a. Celkový počet členů:
577
b. Přítomno:
229

c. Quorum pro přijetí usnesení: 115

10. Diskuse

Paška:
Přístup na všechny pozemky na lokalitě Štěrkoviště bez omezení–zodpovězeno.
VIP povolenky - zodpovězeno

Karola:
Omezení počtu vyjmenovaných ryb na 20 rok - neschváleno
Důsledně dbát na výkon rybářského práva - zodpovězeno
Zákaz lovu ryb z mola půjčovny loděk – bude zapracováno do BP.
Vytvoření lokality pro výtěr ryb na Štěrkovišti – zodpovězeno
Diverzifikovat výsadbu ryb na další druhy – probíhá dle možností.
Rybářské závody – zatraktivnění tomboly - zodpovězeno

Čechmánek:
Kontrola výsadby ryb na revíru Morava 11 – zapracováno do usnesení

Různé:
Problematika Bobrů na lokalitě Morava 12 a 12A - zodpovězeno
Ořezávka a odstranění dřeva z Lokality 12A – zodpovězeno
Omezení počtu kaprů na 15 rok – přijato (Pro:192 Proti:22 Zdržel:15)

Schůze ukončena v 11:30

