
 

 

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE POBOČNÉHO SPOLKU 

Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Kostelany nad Moravou, zapsaného ve 

spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18296, sídlo: Kostelany nad Moravou 340, IČ: 75011379 

(dále jen „pobočný spolek“), svolal na den 20. 3. 2020 v 9,00 hodin do zasedací místnosti OÚ v Kostelanech nad Moravou výroční 

členskou schůzi s následujícím programem: 

1. Zahájení 

2. Volba mandátové komise 

3. Volba návrhové komise 

4. Zpráva předsedy p.s. o činnosti za kalendářní rok 2021 a plán činnosti na rok 2022 

5. Zpráva hospodáře za kalendářní rok 2021 

6. Zpráva ekonoma za kalendářní rok 2021 

7. Zpráva předsedy KRK za kalendářní rok 2021 

8. Zpráva mandátové komise 

9. Schválení plánu hospodářské činnosti na kalendářní rok 2022 

10. Diskuze 

11. Návrh usnesení 

12. Schválení usnesení 

13. Závěr 

 

1. Prezence a zahájení 

Pan ing. Radek Miškeřík, hospodář pobočného spolku Kostelany nad Moravou jako řídící svolané členské schůze 
pobočného spolku konstatuje, že podle přiložené listiny přítomných je zasedání výroční členské schůze přítomno 21 členů 
pobočného spolku z celkového počtu 225 členů, tedy menšina členů pobočného spolku (tj. 9, 33% členstva). Výroční 
členská schůze není schopna se usnášet, neboť není přítomna nadpoloviční většina členů pobočného spolku. 
Z uvedeného důvodu se v souladu s pozvánkou na výroční (náhradní) členskou schůzi pobočného spolku obsahující 
údaje o konání náhradní členské schůze koná ve stejný den, na stejném místě a se stejným programem o 15 minut 
později tato náhradní členská schůze pobočného spolku, která je s odvoláním na ustanovení § 14 odst. 2 Stanov 
Moravského rybářského svazu z.s. schopna se usnášet i při nesplnění podmínky přítomnosti většiny členů pobočného 
spolku. Po uplynutí 15 minut přistoupil předsedající k seznámení přítomných s programem schůze.  

Program schůze byl jednohlasně schválen. 

2. Volba mandátové komise 

3. Volba návrhové komise 

4. Zpráva předsedy o činnosti spolku 

Zprávu předsedy přednesl pan Vladimír Zapletal. Ve zprávě zhodnotil uplynulý rok z pohledu toho, co se podařilo splnit 

z usnesení minulé výroční členské schůze, a nastínil činnost organizace na další rok.  

5. Zpráva hospodáře 

Zprávu hospodáře přednesl ing. Radek Miškeřík. Zpráva je přiložena. 

6. Zpráva ekonoma 

Zprávu o ekonomické situaci organizace přednesla ekonomka ing. Emilie Burešová. Seznámila přítomné s ekonomickými 

výsledky spolku v uplynulém roce a přednesla návrh rozpočtu na rok 2022.  

7. Zpráva předsedy KRK 

Zprávu KRK přednesl její místopředseda Aleš Tvrdoň.   



 

 

8. Zpráva mandátové komise 

Zprávu mandátové komise přednesl pan Aleš Tvrdoň. Konstatoval, že náhradní výroční členské schůze se účastní  

21 členů z celkového počtu 225 členů starších 18 let. 

9. Schválení plánu na hospodářské činnosti  a finančního plánu na rok 2022  

Plán hospodářské činnosti přednesl pan Vladimír Zapletal, finanční plán přednesla ing. Burešová. 

         Plán byl schválen 21 hlasy. 

10. Diskuze  

V diskuzi vystoupili: 

Pan Josef Vávra se dotázal na stav záležitosti s vyhloubením jámy v revíru Tůně. 

Odpověděl hospodář pan Radek Miškeřík, že spolek se v říjnu 2021 odvolal proti udělení pokuty ve výši 20 000Kč a 

v současné době očekáváme rozhodnutí od MŽP. 

Pan Jiří Janča upozornil na nevhodné chování některých rybářů, bivakujících u slepých ramen konkrétně si stěžoval na 

jejich nehygienické počínání (exkrementy přímo na lovných místech) po nocích strávených u vod. 

Pan Jindřich Peňás projevil přání vysazovat kolem revírů a chovného rybníka ovocné stromky namísto dubů, které se 

v současné době vysazují. 

11. Návrh na usnesení a jeho schválení 

Návrh na usnesení přednesl ing. Vladimír Bureš. 

Usnesení bylo schváleno jednohlasně. 

12. Závěr 

Závěrem předsedající schůze popřál všem přítomným členům hodně zdraví a rybářských úspěchů a ukončil schůzi 

v 10,15 hodin. 


