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Všem členům výboru MO
Všem členům dozorčí komise  
Výboru ÚS ČRS Ostrava  

Z Á P I S  

z členské schůze Českého rybářského svazu,z.s., místní organizace Zábřeh,

Konané 28. září 2019 v Rybářském domě Hedva. 

Účast: viz prezenční listina. 

1. Zahájení
Jednání členské schůze zahájil v 14,00 hod. předseda ČRS,z.s., MO Zábřeh pan Mgr. Jan 
Drapáč, pověřený výborem vedením členské schůze. Přivítal přítomné členy ale vzhledem k 
tomu, že na zasedání nebyla přítomna nadpoloviční většina všech členů MO, odložil zahájení 
jednání dle Jednacího řádu ČRS čl. 21, odst. 2b o 15 minut. Po uplynutí této lhůty se po dohodě
s přítomnými odložil začátek ještě o dalších 15 minut. Po té již předseda objasnil přítomným 
důvod konání druhé členské schůze v tomto roce: 
… Jelikož byl výbor naší organizace po výroční členské schůzi upozorněn jedním z našich členů, 
že schválení bodu o změně výše poplatku za brigády byl v rozporu s jednacím řádem, rozhodli 
jsme se proto pro svolání dnešní členské schůze zaměřené pouze na hlasování o tomto bodu 
tak, aby bylo vše v souladu s jednacím řádem. Nechtěli jsme toto oddalovat na další výroční 
členskou schůzi, protože by se platnost tohoto bodu po případném schválení odsunula o další 
rok a my chceme již v nadcházejícím roce odměňovat zájemce o odpracování brigádnické 
povinnosti spravedlivějším způsobem. V podstatě jsme schválili návrh který vzešel od jednoho z 
členů z pléna přímo na VČS, ale dle čl.3 bodu 4 a odstavce a) Výši jednorázového vstupního 
příspěvku, počet hodin pracovního ročního příspěvku (brigádnických hodin) a výši jeho finanční 
náhrady navrhuje výbor MO a schvaluje členská schůze  MO ... 
Dále předložil k posouzení a schválení program členské schůze: 

1. Zahájení. 
2. Volba mandátové komise. 
3. Volba návrhové komise. 
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4.  -  hlasování  o  návrhu  výboru  na  počet  hodin  pracovního  ročního  příspěvku
(brigádnických hodin) a výši jeho finanční náhrady.
5. Usnesení.
6. Závěr. 

K programu jednání nebylo připomínek, rovněž nebyly podány návrhy k doplnění. Pro tento
program hlasovalo 20 členů, proti 1 a zdržel se 1. Program jednání byl schválen. 

2. Volba mandátové komise.  

Navržena komise v počtu tří členů. Pan Pavel Habich, pan Martin Veselý a pan Pavel Blanka. Pro
mandátovou  komisi  v  tomto  složení  hlasovalo  19  členů,  proti  nebyl  nikdo  a  zdrželi  se  3.
Mandátová komise ve složení  pan Pavel  Habich, pan Martin Veselý a pan Pavel  Blankabyla
zvolena.  

Mandátová  komise  sečetla  počet  přítomných  členů  dle  presenční  listiny.  Po  30minutovém
odkladu zahájení  členské schůze se zúčastnilo 22 členů a schůze je tedy usnášeníschopná.
Ačkoliv bylo pozvání ke konání této schůze realizováno vývěskami, našimi webovými stránkami
a cca 500 SMS zprávami členům, kteří  nám k zasílání  zpráv dali  svůj  souhlas,  slabá účast
bohužel opět potvrzuje velmi nízký zájem členů podílet se na činnosti naší MO.  

3. Volba     návrhové     komise.  

Do návrhové komise byl výborem navržen pan Milan Kochwasser a doplněn z pléna pan Martin
Linhart a paní Jana Blanková. Při hlasování ve volbě návrhové komise bylo 19 hlasů pro, proti 0
a zdrželi se 3. Návrhová komise ve složení pan Milan Kochwasser, pan Martin Linhart a paní
Jana Blanková byla zvolena. 

4.   N  ávrhu  výboru  na  počet  hodin  pracovního  ročního  příspěvku  (brigádnických  
hodin) a výši jeho finanční náhrady.

Návrh přednesl místopředseda pan Jan Indra v tomto znění:

Počet hodin pracovního ročního příspěvku  je 8 hodin a celková výše finanční náhrady 
800,-Kč.

Plnou výši finanční náhrady platí muži ve věku 18 – 65 roků.

Poloviční příspěvek, tedy 400,- Kč platí dorostenci ve věku 16 – 17 roků a senioři ve věku 
66 – 69 roků.

Ženy, děti do 15let (včetně), ZTP a senioři od 70 roků jsou od placení finanční náhrady 
zproštěni.

Pro tento návrh hlasovalo 16 členů, proti 4 a 2 se zdrželi. Návrh prošel.

5. Usnesení. 

Po  projednání  všech  bodů  programu přednesl předseda návrhové komise Milan Kochwasser
návrh usnesení: 

Usnesení   členské schůze MO ČRS v Zábřehu, konané 28. září 2019 v Rybářském   
domě Hedva. Členská schůze schvaluje: 

1. Program členské chůze.
2. Volbu mandátové komise ve složení: Pavel Habich, Martin Veselý, Pavel Blanka. 



3. Volbu návrhové komise ve složení:  Milan Kochwasser, Martin Linhart, Jana Blanková.
4. Návrh návrhu výboru na počet hodin pracovního ročního příspěvku (brigádnických hodin) a
výši jeho finanční náhrady. 

Počet hodin pracovního ročního příspěvku  je 8 hodin a celková výše finanční náhrady 800,-
Kč. Plnou výši finanční náhrady platí muži ve věku 18 – 65 roků. Poloviční příspěvek, tedy 400,- 
Kč platí dorostenci ve věku 16 – 17 roků a senioři ve věku 66 – 69 roků. Ženy, děti do 15let 
(včetně), ZTP a senioři od 70 roků jsou od placení finanční náhrady zproštěni.

Hlasování o usnesení: 
 

Pro: 18
Proti: 2 
Zdrželi se: 2

6. Závěr 
Předsedající  schůze  pan  Mgr.Drapáč  konstatoval  vyčerpání  schváleného  programu  členské
schůze, poděkoval přítomným za účast a prohlásil schůzi za ukončenou. 

Zapsal: Martin Stibal 
Ověřil: Jan Indra

Přílohy:

Prezenční listina

Zápis mandátové komise.

Zápis návrhové komise. 
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