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

Zápis VČS ze dne 28. 1. 2018 v malém sále Besedy – Otrokovice
1. VČS 2018 byla v souladu se stanovami Moravského rybářského svazu z.s., ve smyslu § 14
svolána na dne 28. 1. 2018 na 9:00 hodin v malém sále Otrokovické Besedy - náměstí 3.
května 1302 usnesením VČS 2017 a zveřejněním termínu s časem konání ve vývěskách a na
internetu.
2. VČS zahájil předsedající pan Ondruch Jaroslav (místopředseda) na základě pověření výboru
MO v 9:00 – informoval přítomné, že z důvodu nedostatečného počtu přítomných členů pro
hlasování je odložen začátek o 15 min.
3. VČS opětovně zahájil předsedající v 9:15 - ve smyslu platných Stanov MRS §14 odst. 2 je
schůze usnášení schopná v počtu členů přítomných na VČS.
4. Na úvod byli členové vyzváni k minutě ticha za zesnulé členy PS.
5. Schválení programu VČS – navržený program:
a. Volba mandátové komise (Janík, Rudoš, Vojáček)
b. Volba návrhové komise (Ondruch, Janík ml., Chytílek)
c. Zprávy o činnosti výboru a PS
d. Zpráva ekonoma
e. Zpráva hospodáře
f. Zpráva KRK MO
g. Organizační záležitosti a návrh na usnesení PS
h. Diskuse
i. Usnesení
j. Závěr
Hlasování: Pro:

121

Proti: 0

Zdržel: 0

6. Návrh a volba komisí
Proběhla volba mandátové a návrhové komise ve složení:
a. Janík Jaromír – předseda, Vojáček, Rudoš – členové
b. Ondruch Jaroslav – předseda, Janík ml., Chytílek - členové
Hlasování: Pro:

121

Proti: 0

Zdržel: 0

7. Členové výboru PS přednesli zprávy za své úseky činnosti v PS.
Zprávy, které byly předány a jsou součástí zápisu VČS.
a. Zpráva Jednatele PS za rok 2017 o činnosti výboru a PS, přednesená p. Vančíkem
b. Zpráva Ekonoma a Předsedy PS za rok 2017 a předpokládaný rozpočet na rok 2018,
přednesená p. Oharkem
c. Zpráva Hospodáře za rok 2017 přednesená hospodářem PS p. Zatloukalem
d. Zpráva KRK za rok 2017 přednesená předsedou Petrem Kůřilem
i.

8.

Zprávy jsou uloženy k nahlédnutí u jednatele PS pana Vančíka na vyžádání

Zpráva mandátové komise:
a. Celkový počet členů PS:
708
b. Členové s hlasovacím právem: 584
c. Z toho přítomno:
121
d. Kvorum pro přijetí usnesení:
61
9. Organizační záležitosti PS
a. Pan Ondruch Jaroslav seznámil členy s nutností osobní přítomnosti při prodeji
členských známek a výdeji povolenek z důvodu administrativních záležitostí kolem

zákona 101/2000 Sb. a nařízení evropské komise GDPR. U osob mladších 18-ti let bude
vyžadován souhlas ze strany zákonného zástupce.
10. Diskuse:
a. Podán návrh na harmonizaci míry mezi Revírem Morava 11 a Morava 12. Návrh nebyl
přijat.
11. Usnesení – Členská schůze odsouhlasila znění usnesení VČS 2018
Hlasování: Pro: 59 Proti: 1

Zdržel: 1

12. Schůzi ukončil předsedající pan Ondruch Jaroslav v 11:34

