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Vzor zápisu z členské schůze MO ČRS
________________________________________________________________

Zápis
z členské schůze Českého rybářského svazu, Místní organizace v Sedlci

konané 26.2.2005 v kulturním domě Družba v Sedlci

Program: viz připojená pozvánka

Účast: viz připojená prezenční listina

1. Jednání členské schůze zahájil předseda MO ČRS Ing. Karel Maršál. Přednesl program 
schůze,  k němuž nebyly  připomínky a byl  jednomyslně schválen.  Řízením schůze byl 
pověřen místopředseda MO Milan Faluba.

2. Zvolena  byla  mandátová  komise  ve složení...............  Pro hlasovalo  241 členů,  proti  2 
členové, hlasování se zdrželi 2 členové.

3. Zvolena byla návrhová komise ve složení........ Pro hlasovalo 240 členů, proti nebyl žádný 
člen, 5 členů se zdrželo hlasování.

4. Zvolena byla volební komise ve složení......... Pro hlasovalo 240 členů, proti nebyl žádný,  
5 členů se zdrželo hlasování.

5. Jednatel  MO  ČRS  Vojtěch  Vodník  zkontroloval  usnesení  z  minulé  členské  schůze. 
Konstatoval,  že  všechny  úkoly  byly  splněny  vyjma  zajištění  školení  rybářské  stráže. 
Připomínky ke zprávě jednatele nebyly (může být také zařazeno do zprávy o činnosti).

6. Předseda MO ČRS Ing. Maršál přednesl zprávu o činnosti MO za období od poslední 
členské schůze. Zpráva je součástí tohoto zápisu.

7. Zprávu o hospodaření MO ČRS, účetní závěrce a návrh rozpočtu na příští rok přednesl 
ekonom (účetní) organizace Jiří Lakota. Zpráva je součástí tohoto zápisu.

8. Zprávu  dozorčí  komise  MO ČRS  přednesl  její  předseda  František  Jenerál.  Zpráva  je 
součástí tohoto zápisu.

9. Zprávu mandátové komise přednesl její předseda Vincenc Ulrych. Konstatoval, že členská 
schůze je usnášeníschopná. Zpráva je součástí tohoto zápisu.

10. *  Volby  do  výboru  MO,  Dozorčí  komise  MO  a  delegátů  na  územní  konferenci  řídil  
předseda volební komise Václav Urban. 
Hlasováním (222 pro, 18 proti,  5 se zdrželo) bylo rozhodnuto, že členská schůze bude  
volit i předsedu MO.
Za členy výboru byli zvoleni  XY (pro 202, proti 43, zdrželo se 0)

                                                            AB (pro 208, proti 33, zdrželi se 4)
                                                            CC (pro 240, proti 4, zdržel se 1).  

Za člena výboru nebyl zvolen JJ (pro 16, proti 219, zdrželo se 10).



Za předsedu MO byl zvolen Ing. Karel Maršál (pro 231, proti 12, zdrželi se 2).

Za členy dozorčí komise MO byli zvoleni XY (pro 240, proti 0, zdrželo se 5.)
                                                                                 PP (pro 239, proti 1, zdrželo se 5).
                                                                                 ................................

Za delegáta na územní konferenci byl zvolen Jan Šimon (pro 245, proti 0, zdržel se 0.)

Za delegáta na Republikový sněm byl navržen Ing. Karel Maršál (pro 243, proti 1,
            zdržel se 1).

11. V diskuzi přednesli své připomínky a náměty tito členové:
V. Chaloupka - apeloval na vyšší účast na brigádách.
P. Janek - připomněl způsob vyplňování "úlovkových lístků".
J. Bezděk - podal zprávu o školení uchazečů o rybářský lístek.
K. Levý - žádal snížení počtu brigádnických hodin. 

12.  Předseda návrhové komise  Jaroslav Mašek přednesl  návrh usnesení.  Hlasováním bylo 
usnesení přijato. Pro hlasovalo 232 členů,  proti  12, 1 se zdržel hlasování.  Usnesení je 
součástí tohoto zápisu.

Předseda MO ČRS Ing. Maršál na závěr poděkoval všem členům za práci ve prospěch 
organizace a schůzi ukončil.

V Sedlci 26.2.2005    
                                                                                        Ing. Karel Maršál - předseda MO
                                                                                        Vojtěch Vodník - jednatel MO
                                                                                        Miloš Hauzr - zapisovatel

Poznámka: * Uplatní se pouze v případě tzv. volební členské schůze.


