
  
 

Zápis VČS konané dne 26. 1. 2020 v Otrokovicích – Kongresové a kulturní 
centrum Otrokovická BESEDA 

1. VČS 2020 byla v souladu se stanovami Moravského rybářského svazu zapsaného spolku, ve 
smyslu § 14 svolána na 26. 1. 2020 na 9:00 hodin v malém sále Otrokovické Besedy - náměstí 
3. května 1302 usnesením VČS 2019 a zveřejněním termínu s časem konání ve vývěskách a na 
webových stránkách pobočného spolku (PS) od 27. 12. 2019 

2. Zahájení VČS PS. 
VČS zahájil předsedající pan Ondruch Jaroslav (místopředseda) na základě pověření výboru 
místní organizace v 9:00 – informoval přítomné, že z důvodu nedostatečného počtu 
přítomných členů pro hlasování je odložen začátek o 20 min na 9:20, kdy bude ve smyslu 
platných stanov zahájena náhradní členská schůze. O této skutečnosti byli členové PS rovněž 
informováni ve vývěskách a na webových stránkách pobočného spolku. 

3. Náhradní VČS opětovně zahájil předsedající v 9:20 - 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 st., Janík ml., Rudoš) 
b. Volba volební komise (Vančík, Kůřil, Zatloukal ml.) 
c. Volba návrhové komise (Ondruch, Mařík, Oharek) 
d. Zprávy o činnosti výboru a pobočného spolku za rok 2019 
e. Zpráva ekonoma o hospodaření za rok 2019 a plánovaném rozpočtu na rok 2020 
f. Zpráva hospodáře pobočného spolku 
g. Zpráva KRK pobočného spolku 
h. Volba výboru pobočného spolku na funkční období 2020 - 2024 
i. Organizační záležitosti a návrh na usnesení 
j. Diskuse 
k. Usnesení 
l. Závěr 

Hlasování:  Pro: 97 Proti: 0 Zdržel:  1 

6. Návrh a volba komisí 
Proběhla volba mandátové, návrhové a volební komise ve složení: 

a. Janík Jaromír – předseda, Janík ml., Rudoš – členové 
b. Ondruch Jaroslav – předseda, Oharek, Mařík – členové 
c. Vančík Jiří – předseda, Kůřil, Zatloukal ml. 

Hlasování:  Pro: 98 Proti:   0 Zdržel:  0 

7. Zprávy o činnosti PS. Členové výboru PS přednesli zprávy o činnosti, za své úseky 
v organizaci. Předsedající upozornil přítomné členy PS, že jednotlivé zprávy jsou k nahlédnutí u 
jednatele PS v areálu PS, kde si je mohou po předchozí domluvě prostudovat. 
 

a. Zpráva jednatele PS za rok 2019 o činnosti výboru a PS, přednesená p. Vančíkem 
b. Zpráva ekonoma a předsedy PS za rok 2019 a předpokládaný rozpočet na rok 2020, 

přednesená p. Oharkem 
c. Zpráva hospodáře za rok 2019 přednesená hospodářem PS p. Zatloukalem 
d. Zpráva KRK za rok 2019 přednesená předsedou Petrem Kůřilem 
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8. Zpráva mandátové komise: 
a. Celkový počet členů PS:  716 
b. Členové s hlasovacím právem: 621 
c. Z toho přítomno:  98 
d. Kvorum pro přijetí usnesení:     50 

 
9. Volba výboru pobočného spolku na další funkční období 

ve složení Ondruch Jaroslav, Oharek Vladimír, Chytílek Pavel, Janík Jaromír, Janík Jaromír st., 
Rudoš Miroslav, Vančík Jiří. Pan Zatloukal Martin – náhradník 
KRK – Kůřil Petr, Bláha Petr, Vojáček František 
Předsedající schůze navrhl hlasovat aklamací. 
Hlasování:  Pro: 98 Proti: 0 Zdržel:  0 
 
Volba výboru: 
Hlasování:  Pro: 98 Proti: 0 Zdržel:  0 

Volba KRK: 
Hlasování:  Pro: 98 Proti: 0 Zdržel:  0 
 

10. Organizační záležitosti PS 
a. Prodej povolenek pro nečleny PS Otrokovice (tzv. Hostovské povolenky) bude 

probíhat od měsíce března v úřední hodiny 
 

11. VČS byla seznámena na s návrhem usnesení a byla otevřena diskuse 
 

12. Diskuse: 
a. Finanční situace PS. Ekonom byl dotazován na celkové příjmy a výdaje. Tuto 

skutečnost zodpověděl ve svém příspěvku a vyzval zájemce k osobnímu nahlédnutí do 
tištěné rozvahy a výsledovky po ukončení VČS. 
Návrh na zapracování do usnesení, nebo změny nebyl podán. 

b. Otázka na lov non-stop. Zodpověděl hospodář PS. 
Návrh na zapracování, nebo změny do usnesení nebyl podán. 

c. Brigádnická činnost a zodpovědnost za ryby v revíru. Zodpověděl předseda PS.  
Návrh na změny do usnesení nebyl podán. 
 

13. Usnesení – Členská schůze odsouhlasila usnesení VČS 2019 v navrženém znění 

Hlasování: Pro:  98  Proti: 0  Zdržel: 0 

14. Schůzi ukončil předsedající pan Ondruch Jaroslav v 10:50 


