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

Zápis VČS konané dne 30. 1. 2022 v Otrokovicích – Beseda Otrokovice
1. VČS 2022 byla v souladu se stanovami Moravského rybářského svazu zapsaného spolku, ve
smyslu § 14 svolána na 30. 1. 2022 na 9:00 hodin do Otrokovické Besedy, zveřejněním
termínu s časem konání ve vývěskách a na webových stránkách pobočného spolku (PS) od 3.
1. 2022
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 návrhové komise (Ondruch, Chytílek, Oharek)
c. Zprávy o činnosti výboru a pobočného spolku za rok 2021
d. Zpráva ekonoma o hospodaření za rok 2021 a plánovaném rozpočtu na rok 2022
e. Zpráva hospodáře pobočného spolku
f. Zpráva KRK pobočného spolku
g. Organizační záležitosti a návrh na usnesení
h. Diskuse
i. Usnesení
j. Závěr
Hlasování: Pro: 42

Proti: 0

Zdržel: 0

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, Chytílek – členové
Hlasování: Pro: 42
7.

Proti: 0

Zdržel: 0

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 2021 o činnosti výboru a PS, přednesená p. Vančíkem
b. Zpráva ekonoma a předsedy PS za rok 2021 a předpokládaný rozpočet na rok 2022,
přednesená p. Oharkem
c. Zpráva hospodáře za rok 2021 přednesená hospodářem PS p. Zatloukalem
d. Zpráva KRK za rok 2021 přednesená v zastoupení panem Ondruchem

8. Zpráva mandátové komise:
a. Celkový počet členů PS:
b. Členové s hlasovacím právem:
c. Z toho přítomno:
d. Kvorum pro přijetí usnesení:

757
629
42
22

9. Organizační záležitosti PS
a. Prodej povolenek pro nečleny PS Otrokovice (tzv. Hostovské povolenky) bude
probíhat od měsíce března v úřední hodiny. Zájemce musí mít platný rybářský lístek
po celou dobu platnosti povolenky. Žadatel krátkodobé povolenky (třídenní, týdenní,
měsíční) musí být členem MRS, nebo ČRS.
b. Informace o nabídce hospodaření na revíru Morava 11
c. Rybářské závody 2022 na revíru Štěrkoviště v termínu 13. – 15. května 2022.
10. VČS byla seznámena na s návrhem usnesení a byla otevřena diskuse
11. Diskuse:
a. Revír MORAVA 12M přístup na některé pozemky – vysvětleno předsedou MO.
Hlavním důvodem uzamykání branky od MVD je zanechávání odpadků na pobřežních
partiích – bude zvýšena ostraha RS
b. Navržena členy povinnost používat podběrák na revíru Štěrkoviště od roku 2023 –
bude zapracováno do BP pro daný rok.
Hlasování:
Pro: 42
Proti: 0
Zdržel: 0
12. Usnesení – Členská schůze odsouhlasila usnesení VČS 2022 v navrženém znění
Hlasování: Pro: 42

Proti: 0

Zdržel: 0

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

