
 

 
 
 

USNESENÍ 
členské schůze MO ČRS v Táboře 

konané 20. 2. 2019 v Jč univerzitě v Táboře 
 
 
 

Členská schůze schvaluje:  
a)  právu o činnosti výboru organizace v roce 2018 a hlavní úkoly na rok 2019; 

b)  zprávu o výsledcích finančního hospodaření v roce 2018; 

c)  návrh finančního rozpočtu hospodaření organizace na rok 2019; 

d)  členské povinnosti – počet brigádnických hodin a výši finanční úhrady 500,- Kč 

      ponechat; 

e) zápisné nových členů ve výši 200,- Kč ponechat; 

f) zarybňovací komisi pro rok 2019 ve složení : Vladimír NEČAS, Petr BOHUSLÁVEK, 

Tomáš KOTAŠKA, Jaroslav PEŠKA a  Kryštof Novák  

g)  kooptaci pana Pavla Hány za člena DK 

 

  

Členská schůze bere na vědomí: 
a) zprávu dozorčí komise; 

b) diskusní vystoupení přednesená na dnešní ČS 

c)  demisi statutárních orgánů 
 

 

Členská schůze navrhuje: 
Odvolání Emila Peška z výboru organizace.  

Hlasování: 59 PRO, 10 PROTI, 13 SE ZDRŽELO 

Výsledek: ANO - Emil Pešek je odvolán z funkce pokladníka a člena výboru MO. 

 

Platba platební kartou na výdejně povolenek. 

Hlasování: 53 PRO, 18 PROTI, 7 SE ZDRŽELO 

Výsledek: ANO - na výdejně bude možnost platit platební kartou 
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Finanční odměňování statutárních zástupců MO. 

Hlasování: 39 PRO, 30 PROTI, 20 SE ZDRŽELO 

Výsledek: NE – statutárním orgánům nepřísluší finanční odměna 

 

Vyslovení nedůvěry stávajícímu výboru MO. 

Hlasování: 22 PRO, 25 PROTI, 11 SE ZDRŽELO 

Výsledek: NE – stávajícímu výboru MO nebyla vyslovena nedůvěra  

 

 

Členská schůze ukládá: 

a) výboru MO 

- projednat přednesená diskusní vystoupení a podat potřebná vysvětlení členům do 2 

měsíců od konání členské schůze pokud tak nebylo učiněno v průběhu této schůze. 

- v souladu s platnou legislativou pokračovat ve výchově mladé rybářské generace a 

školení nových členů organizace. 

- ukládá ve stanoveném termínu, dle Stanov ČRS  připravit mimořádnou volební 

členskou schůzi MO. O termínu konání této schůze bude členská základna 

informována obvyklým způsobem. 

 

b) členům MO 

- i nadále věnovat pozornost vyplňování a uzavírání povolenek k lovu ryb včetně 

závěrečného sumáře 

- důsledně se seznámit se změnami v Soupisu revírů JčÚS a Bližšími podmínkami 

výkonu rybářského práva pro rok 2019 a případně vydanými doplňky; 

 

 

 

V Táboře dne 20.2.2019                                  

                                                                              

 

 

 

 

Miroslav Zvolánek                        Milan Ryba                           Vítězslav Gigal 
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