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Zápis 
 z členské schůze Českého rybářského svazu, Místní organizace ve Šternberku, 

                        konané dne 23. 4. 2022 v restauraci Lhota ve Šternberku 
 

 
Program: viz připojená pozvánka 
 
Účast: viz připojená prezenční listina 
 
 

1. Jednání členské schůze zahájil předseda MO ČRS p. Milan Valouch, přivítal přítomné a 
předal řízení schůze jednateli p. Zdeňku Kotrlemu. Ten přednesl program schůze, k němuž 
nebyly připomínky, a tak byl jednomyslně schválen. 

 
 
2. Zvolena byla mandátová komise ve složení: 

 

- p. Bezstarosti Pavel    pro: 24        proti: 0         zdrželo se: 0 

- p. Šuba Ladislav         pro: 23        proti: 0         zdrželo se: 1 

- p. Buška Vratislav      pro: 23        proti: 0         zdrželo se: 1 

 

3. Zvolena byla návrhová komise ve složení: 
 

- p. Babák Milan         pro: 23        proti: 0         zdrželo se: 1 

- p. Babák Pavel          pro: 23        proti: 0         zdrželo se: 1 

- p. Horák Miroslav     pro: 23        proti: 0         zdrželo se: 1 

 

4. Zvolena byla návrhová komise ve složení: 
 

- p. Gajdůšek Tomáš   pro: 24        proti: 0         zdrželo se: 0 

- p. Lolek Václav         pro: 24        proti: 0         zdrželo se: 0 

- p. Síkora Jaroslav      pro: 23        proti: 0         zdrželo se: 1 
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5. Jednatel MO ČRS zkontroloval usnesení z minulé členské schůze. Konstatoval, že všechny 
úkoly byly splněny. Připomínky ke kontrole usnesení nebyly. 

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

7. Zprávu o hospodaření MO ČRS, účetní uzávěrce a návrh rozpočtu pro příští rok přednesl 
hospodář MO ČRS p. Petr Müller. Zpráva je součástí tohoto zápisu. 

8. Zprávu dozorčí komise MO ČRS přednesl její předseda p. Pavel Bezsrtarosti. Zpráva je 
součástí tohoto zápisu. 

9. Zprávu mandátové komise přednesl její předseda p. Pavel Bezsrtarosti. 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 p. Tomáš Gajdůšek 

 

          Za členy výboru MO byli zvoleni: - p. Babák Milan (pro 23, proti 0, zdrželo se 1), 

                                                                  - p. Buška Vratislav (pro 23, proti 0, zdrželo se 1), 

                                                                  - p. Gajdůšek Tomáš (pro 23, proti 0, zdrželo se 1), 

                                                                  - p. Horák Miroslav (pro 23, proti 0, zdrželo se 1), 

                                                                  - p. Kotrle Zdeněk (pro 23, proti 0, zdrželo se 1), 

                                                                  - p. Müller Petr (pro 23, proti 0, zdrželo se 1), 

                                                                  - p. Valouch Milan (pro 23, proti 0, zdrželo se 1) 

 

        Za členy dozorčí komise MO byli zvoleni: - p. Bezstarosti Pavel (pro 23, proti 0, zdrželo se 1), 

                                                                             - p. Šuba Ladislav (pro 23, proti 0, zdrželo se 1), 

                                                                            - p. Tomášek Stanislav (pro 23, proti 0, zdrželo se 1) 

  

        Za delegáta na územní konferenci byl zvolen p. Valouch Milan (pro 23, proti 0, zdrželo se 1), 

       

        Za zástupce delegáta na územní konferenci byl zvolen p. Kotrle Zdeněk (pro 23, proti 0, zdr.1) 

 

11. V diskusi přednesli své připomínky a náměty tito členové: 

      

                    T. Gajdůšek – informace ke školením nových členů 

                                         – revír 471 104 Oskava 2A VN Delta určena pro rybářský kroužek MO –             

                                            výuka mládeže 

                                          – úprava BPVRP na revírech č. 471 119 Poděbrady 1A a Olomoucké  

                                             štěrkovny 1A podrevír č. 55 Hlušovice   
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         A. Hrabal – na revíru 471 165 Babice 1A zavážení nástrah člunem – zakázané 

         P. Müller – správné zapisování úlovků 

                         – devastace rybích obsádek predátory na revírech i rybochovných zařízeních MO 

         J. Hudák – nízká cena povolenek 

         L. Šuba ml. – navrhnul zvýšení poplatku za krmení na 100,- kč (zaneseno do usnesení), 

                            – brigády prořezávky na revírech – součinnost s lesnickým učilištěm Šternberk 

       výbor MO – zavedení administračního poplatku za kárné řízení na úrovni DK MO 300,- kč   

                            (zaneseno do usnesení) 

 

12. Předseda návrhové komise p Babák přednesl návrh usnesení. Hlasováním bylo usnesení 
přijato. Pro hlasovalo 20 členů, proti 0 a 4 se zdrželi hlasování. Usnesení je součástí tohoto 
zápisu. 

 

Předseda MO ČRS p. Milan Valouch na závěr poděkoval všem přítomným členům za práci ve 
prospěch organizace a schůzi ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Šternberku 23. 4. 2022 

 

                                                                                                        Milan Valouch – předseda MO 

                                                                                                        Zdeněk Kotrle – jednatel MO 


