
MO ČRS Svitavy 

Z Á P I S   z výborové schůze  č.       1  

konané dne:    3.12.2014 

 

 

Přítomnost: Jméno  funkce  přítomen omluven nepřítomen 

 

  Čermák  předseda    x     -     - 

  Konečný člen     x     -     - 

  Drmolová jednatel    x     -     - 

  Oliva  pom.hosp.    x     -     - 

  Koutný  pom.hosp.    x     -     - 

  Kadlec  brig.ref.    x     -     - 

  Kareš  pom.brig.    x     -     - 

  Kubina  člen     -     x     - 

 Celkem        7     1     0 

Jako host: Vítek (dozorčí komise), Hejkal (dozorčí komise), Filipi (dozorčí komise) 

Program: volba jednotlivých členů výboru 

  Příprava plánu práce, akcí a rozpočtu 

  Různé 

 

Jednání:  

Schůzi výboru zahájil a řídil předseda Čermák.  

Přednesl návrh na obsazení postů ve výboru MO jednotlivými členy takto (vč. výsledku hlasování) 

Jednatel  Drmolová Ivana  (pro 5, zdrželo 2, proti 0) 

Pom.hosp.mimo Oliva Miroslav  (pro 5, zdrželo 2, proti 0) 

Pom.hosp.pstruh Koutný Josef  (pro 5, zdrželo 2, proti 0) 



Brig.referent  Kadlec Jiří  (pro 5, zdrželo 2, proti 0) 

Pom.brig.  Kareš Jiří  (pro 5, zdrželo 2, proti 0) 

 

Příprava plánu a rozpočtu 

- Všichni členové výboru byli vyzváni aby do příští schůze připravili náměty a finanční 
požadavky za své sektory 

Termín: do příští schůze 

Různé: 

- Pan Hejkal (dozorčí komise) prověří registraci www. Kterou měla MO před 3 lety. Pan Kareš 
ověří možnosti zpracování a vedení nových oficiálních stránek MO 

Termín: do příští schůze 
- Pan Konečný připraví agendu hospodáře k předání nástupci vč. protokolu (členové předávací 

komise pan Oliva, pan Vítek(DK)) 
Termín: nejdéle do 23.1.2015 

- Paní Drmolová se domluví s panem Bulvou na převzetí agendy vč. protokolu (členové 
předávací komise (pan Čermák, pan Filipi(DK)) 

Termín: do příští schůze 
- Paní Drmolová sestaví a odsouhlasí s pokladníkem termíny na prodej známek a povolenek 

v roce 2015 – novinka: známky se prodávají do 30.4.2015. Předpoklad 2 soboty v měsíci. 
Termín: do příští schůze 

- Byl odsouhlasen nákup „pstruha“ do retenční nádrže za účelem umožnění „lovu na dírky“. 
Prvotní zarybnění  100 kg pstruha. 
 Termín: ihned   zajistí: Koutný, Oliva 
 

Příští schůze výboru MO se uskuteční dne 29.12.2014 v 18:00 hodin. 

 

Zapsal: Čermák 

 

 


