Český rybářský svaz – Místní organizace Frýdlant, PSČ 464 01
Zápis
z členské schůze Českého rybářského svazu, Místní organizace Frýdlant
konané 17.3.2012 v kulturním domě BESEDA ve Frýdlantě
Program:

viz připojená pozvánka

Účast:

viz připojená prezenční listina

1. Jednání členské schůze zahájil jednatel MO ČRS Frýdlant Bc.Stanislav Kvapil. Přivítal
přítomné členy a hosty (Ing.Kava,p.Krupička), seznámil přítomné s počtem přítomných
členů a přednesl program schůze. Návrh programu byl doplněn o bod „24 hod.rybylov“,
který byl zařazen do bodu „diskuze“. Další návrhy na změnu programu nebyly, program byl
následně jednomyslně schválen.
2. Zvolena byla mandátová a volební komise ve složení Baláš, Vrňata, Novák.
a. Pro – 67 členů, proti - 0, zdržel - 0
3. Zvolena byla návrhová komise ve složení Kurka, Novák, Zatloukal.
a. Pro - 66 členů, proti - 0, zdržel - 1
4. Jednatel MO ČRS Bc. Stanislav Kvapil zkontroloval usnesení z minulé členské schůze.
Konstatoval, že všechny úkoly byly splněny. Připomínky ke zprávě jednatele nebyly.
5. Předseda MO ČRS Milan Popík přednesl zprávu o činnosti MO za období od poslední
členské schůze. Zpráva je součástí tohoto zápisu.
6. Zprávu o hospodářském úseku MO ČRS a činnosti rybářské stráže přednesl hospodář
Jaroslav Froněk. Zpráva je součástí tohoto zápisu.
7. Zprávu dozorčí komise MO ČRS přednesl její předseda Karel Toman. Zpráva je součástí
tohoto zápisu.
8. Zprávu mandátové komise přednesl její předseda Michal Novák. Konstatoval, že členská
schůze je usnášeníschopná. Přítomno 69 členů. Omluveno 25.
9. Zprávu o hospodaření MO ČRS, účetní závěrce za r.2011 a návrhu rozpočtu na rok 2012
přednesl ekonom RNDr.Václav Rasocha. Zpráva je součástí tohoto zápisu.
10. Výbor MO ČRS Frýdlant jménem členské schůze poblahopřál jubilantům a obdaroval je
dárkovými balíčky a blahopřáním. Seznam obdarovaných členů je součástí tohoto zápisu.
11. Vystoupení hostů:
a. Ing. Kava –
a.i.
odpověděl na možnost 24 hodinové rybolovu (v rámci kraje povoluje
se pouze na 2 revíry)
a.ii.
informoval o podmínkách výlovu Tongrunt
a.iii.
informoval o dění na SUS Ustí nad Labem
b. p.Krupička
b.i.
informoval o stavu opravy Panenského rybníka – plánovaný rybolov v
průběhu r.2013

12. Jednatel seznámil přítomné s návrhem usnesení z VČS MO Frýdlant.
13. V diskuzi přednesli své připomínky a náměty tito členové:
b. Arnoltický rybník – rybolov kolem dokola – odpověl p.Popík – břehy nejsou naše –
vše o dohodě s vlastníkem
c. Ludvíkov – náklady na projekt – odpověl p.Popík – vše hrazeno z dotace
Libereckého kraje
d. Slovování Tongruntu – odpověl Ing.Kava, p.Froněk
e. 24 hodinový lov – odpověl Ing.Kava – ze zákona pouze max. 2 revíry v kraji
f. Návrh hájení Údolnského rybníku po vysazení – odp.p.Froněk
g. p.Hojny – zrušení „pípaků“
h. p.Mikoláš – přednesl zprávu o činnosti mládeže
h.i.
p.Zatloukal – nebyly žádné ucelené informace z dění mládeže, je třeba
informovat včas včetně seznamu dětí a vedoucích
i. p.Němec – zachování pořádání „Veteran Cup“ - zvyšuje kredit organizace
i.i.
p.Rasocha – je v rozpočtu r.2012
i.ii.
p.Valášek -navrhuje aby Veteran Cup měl na starosti p.Němec
i.iii.
p.Mudra – i z hlediska pojištění pořádajících členů je třeba mít seznam
členů před konáním akce.
14. Předseda návrhové komise Michal Novák přednesl návrh usnesení. Hlasováním bylo
usnesení v části schvaluje přijato. Pro hlasovalo 69 členů, proti 0, zdržel 0. Hlasováním
v části bere na vědomí bylo usnesení přijato. Pro hlasovalo 69 členů, proti 0, zdržel 0.
Usnesení je součástí tohoto zápisu.
15. Jednatel MO ČRS Bc. Stanislav Kvapil na závěr poděkoval všem členům, předal poslední
slovo předsedovi, který schůzi ukončil.

Ve Frýdlantě dne 17.3.2012

v.r. Milan Popík - předseda MO
v.r. Bc.Stanislav Kvapil - jednatel MO
v.r. Jaroslav Froněk – hospodář

Český rybářský svaz – Místní organizace Frýdlant, PSČ 464 01

Usnesení
z výroční členská schůze – ČRS, MO Frýdlant ze dne 17.3.2012
Členská schůze schvaluje:
1)
Zprávu předsedy MO p.Milana Popíka
2)
Zprávu hospodáře MO p.Jaroslava Froňka
3)
Účetní uzávěrku za rok 2011
4)
Rozpočet na rok 2012
Pro – 69, proti – 0, zdržel - 0

Členská schůze bere na vědomí:
1)
Zprávu předsedy dozorčí komise p. Karla Tomana
2)
Zprávu o činnosti RS – p.Jaroslav Froněk
Pro – 69, proti – 0, zdržel - 0

Usnesení bylo přijato.

Podpisy členů návrhové komise: v.r. Michal Novák
v.r. Pavel Kurka
v.r. Jiří Zatloukal

