
Č. j.: v6/2022           V Zábřehu 28.03.2022

Z Á P I S
z členské schůze Českého rybářského svazu, Místní organizace Zábřeh

konané dne 26. března 2022 v kině Retro v Zábřehu.

Účast: viz prezenční listina. 

Jednání  členské schůze zahájil  v  8,30 hod.  člen Dozorčí  komise ČRS,  z.s.,  MO Zábřeh pan Martin  Veselý,
pověřený výborem vedením členské schůze. Přivítal přítomné členy, ale vzhledem k tomu, že na zasedání nebyla
přítomna nadpoloviční většina všech členů MO, odložil  začátek jednání dle Jednacího řádu ČRS o 15 minut.
Po uplynutí této lhůty zahájil schůzi. Tradičně vyzval přítomné k povstání a uctění památky všech členů ČRS, z.s,
MO Zábřeh, kteří zemřeli v období mezi členskými schůzemi. Poté předložil k posouzení a schválení program
členské schůze: 

1. Zahájení a schválení programu jednání dnešní ČS
2. Volba mandátové, návrhové a volební komise
3. Zpráva  o  činnosti  MO  za  období  od  poslední  členské  schůze  (včetně  kontroly

usnesení z minulé členské schůze)
4. Zpráva o činnosti Rybářské stráže za rok 2021
5. Účetní uzávěrka za r. 2020 a 2021 a Návrh rozpočtu na r. 2022
6. Zpráva dozorčí komise za r. 2021
7. Volba nového výboru a orgánů MO ČRS Zábřeh
8. Volba delegáta na územní konferenci
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr 

K programu  jednání  nebylo  připomínek,  rovněž  nebyly  podány  návrhy  k doplnění.  Hlasováním  byl  program
jednání jednomyslně schválen. 

2a. Volba mandátové komise.
Navržena komise v počtu tří členů. Za výbor byl navržen pan Martin Stibal. Z pléna byli doplněni pánové Karel
Strouhal a Zdeněk Hlavinka. Hlasováním byla komise jednomyslně zvolena. 

2b. Volba návrhové komise.
Navržena komise v počtu tří členů. Do návrhové komise byl výborem navržen pan Jan Kristen, a doplněn z pléna
byl pan Josef Kylar a Ivo Pavla. Hlasováním byla komise jednomyslně zvolena.

2c. Volba volební komise.
Navržena komise v počtu tří členů. Do volební komise byl výborem navržen pan Milan Kochwasser a doplněn z
pléna byl pan Eduard Neoral a Pavel Blanka. Při hlasování ve volbě volební komise bylo 37 hlasů pro, proti 0 a
zdržel se 3. Volební komise v tomto složení byla zvolena. 

3. Zpráva o činnosti MO za období od poslední členské schůze (včetně kontroly usnesení
z minulé členské schůze)

Zprávu o činnosti MO přednesl místopředseda pan Indra, část týkající se hospodaření přednesl hospodář MO
Zábřeh pan Hampl. Zprávy jsou přílohou tohoto zápisu. 

4. Zpráva o činnosti Rybářské stráže za rok 2021
Zprávu o činnosti  RS přednesl pan Indra,  poděkoval členům RS za obětavou práci  a informoval přítomné o
získané finanční dotaci od města Zábřeh, která byla využita na nákup stejnokrojů a 4 kamer pro členy RS. Zpráva
je rovněž přílohou tohoto zápisu
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5. Účetní uzávěrka za r. 2020 a 2021 a Návrh rozpočtu na r. 2022
Zprávu o finančním hospodaření a účetní závěrku za rok 2020 a 2021 přednesl ekonom Jiří Daněk. Seznámil
členy  také  s  návrhem rozpočtu  na  rok  2022.  Informoval  zejména  o  získané  dotaci,  díky  které  bylo  možné
financovat nákup nových prostředků pro rybochov. Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

6. Zpráva dozorčí komise.
Zprávu dozorčí komise za rok 2021 přednesl člen DK pan Veselý. Upozornil na změny ve Stanovách ČRS, které
se týkají  činnosti  DK a dále  změny související  se zadrženou povolenkou a nově ustanoveným Příkazcem a
Kárným senátem. Zpráva je rovněž přílohou tohoto zápisu.

7. Volba nového výboru a orgánů MO ČRS Zábřeh
Pan Veselý, pověřený vedením schůze, nejprve navrhl členské schůzi, zda bude volba výboru veřejná či tajná a
zda se bude hlasovat o jednotlivých kandidátech zvlášť, nebo o celé kandidátce. Členská schůze jednomyslně
odhlasovala volbu veřejnou a pro celou kandidátní listinu. Zvolený předseda volební komise Milan Kochwasser
seznámil přítomné členy s kandidátní listinou výboru i DK MO ČRS Zábřeh. Členská schůze jednomyslně zvolila
předloženou kandidátní listinu výboru i dozorčí komise. 
Poté byla přerušena členská schůze a proběhla krátká první  schůze nově zvoleného výboru,  kde byl  zvolen
předsedou MO ČRS Zábřeh pan Indra a další funkcionáři. Poté bylo možné pokračovat v jednání členské schůze.

8. Volba delegáta na územní konferenci
Následovala volba delegáta na územní konferenci, výbor navrhl, aby v roce 2022 naši organizaci zastupoval nově
zvolený předseda pan Indra. Pro hlasovalo všech 40 přítomných.

9. Diskuse.
Jako první v diskusi vystoupil pan Sutory. Ocenil nový systém výdeje povolenek, kdy si členové mohou přijít pro
povolenku ve zvolený den a přesný čas, což eliminuje dlouhé čekání ve frontě. Apeloval na výbor, aby systém
zachovali i v následujících letech, bez ohledu na pandemii. Pan Indra odpověděl, že systém určitě chce ponechat
i pro další léta. 
Dále  vystoupil  pan Dostál,  který  upozornil  na velmi  malý  počet  členů na dnešní  členské schůzi.  Výbor  tuto
skutečnost  doplnil  informací,  že stejný trend je  vidět  jak u  brigádní  činnosti,  tak v činnosti  výboru.  Na konci
loňského roku bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení pozic ve výboru a došla jediná přihláška. 
Třetí v diskusi vystoupil pan Čuka s dotazem, zda se evidují úlovky na pstruhovém revíru Březná 1 a 2, kde je
údajně problém ulovit rybu, přestože jsou do vody ryby vysazovány. Odpověděl hospodář pan Hampl s  tím, že
hospodaření na tekoucích (nejen pstruhových) vodách je velmi obtížné napříč celou Českou republikovou. Vody
v krajině obecně ubývá, predátorů významně přibylo. To vše způsobuje, že i když se do revírů snažíme nasazovat
ryby všech velikostí a často nad zarybňovací plán z vlastních prostředků, rybáři to prakticky nepoznají. 
Další příspěvek do diskuse nebyl, pan Veselý ukončil tento bod. Z diskuse nevzešel žádný návrh, o kterém by
mohla členská schůze hlasovat. 

10. Usnesení a závěr 
Pan Veselý předložil přítomným členům návrh usnesení členské schůze v tomto znění:

I. Členská schůze schvaluje:

1) zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze  
2) zprávu o výsledcích hospodaření MO ČRS Zábřeh za rok 2021
3) účetní závěrku za rok 2021,
4) rozpočet na rok 2022, 

II. Členská schůze bere na vědomí:

1) zprávu Dozorčí komise za rok 2021
2) vyhodnocení plnění usnesení z ČS MO ČRS konané 23. 7. 2020

III. Členská schůze volí:

1) výbor MO ČRS ve složení Jan Indra, Martin Stibal, Martin Veselý, Jiří Daněk, Jaroslav Hampl, 
Karel Strouhal, Miroslav Crhák, Jan Kristen, Pavel Líčeník

2)  dozorčí komisi MO ve složení Milan Kochwasser, Zdeněk Geprt, Eduard Neoral 
3) delegáta územní konference pana Jana Indru
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IV. Členská schůze ukládá výboru MO:

1) Projednat přednesené diskusní příspěvky a podat potřebná vysvětlení členům do 2 měsíců od 
konání členské schůze.

2) Organizačně a materiálně vypomoci při pořádání závodů kroužků mládeže a LRU plavaná.

Hlasovalo z přítomných 

pro usnesení: 40   zdrželo se: 0 proti usnesení: 0

Shora navrhované usnesení bylo přijato.

Řídící schůze pan Veselý konstatoval vyčerpání plánovaného programu schůze. Poděkoval přítomným za účast a
s přáním pěkných zážitků při rybolovu v tomto roce prohlásil členskou schůzi za ukončenou. 

Zapsal: Martin Veselý – jednatel
Ověřil: Jan Indra – předseda

Přílohy dle programu schůze:
Zpráva o činnosti a hospodaření MO ČRS Zábřeh za rok 2021
Zpráva o činnosti Rybářské stráže za rok 2021
Účetní uzávěrka za r. 2021 a Návrh rozpočtu na r. 2022
Zpráva dozorčí komise za r. 2021
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