
MO ČRS Svitavy 

zápis z výborové schůze č. 14 

konané dne 24. 3. 2016 

 

Prezence (výbor): 

Jméno funkce přítomen omluven nepřítomen 

Pavel Čermák předseda - X - 

Ivana Drmolová jednatelka X - - 

Miroslav Oliva pomocník hospodáře - X - 

Josef Koutný pomocník hospodáře X - - 

Jiří Kadlec brigádnický referent X - - 

Jiří Kareš pomocník 
brigádnického referenta X - - 

Zdeněk Ryšavý člen X - - 

Souhrn  5 2 0 

 
Hosté: předseda DK Ing. Vítek – omluven 

Schůzi řídila jednatelka MO Ivana Drmolová, která přednesla program schůze: 

1. Pošta – písemná 
2. WWW stránky – návštěvní kniha 
3. Diskuse 

Zápis z jednání (dle programu): 

1. Pošta – písemná: 

Městský úřad ve Svitavách – souhlas s pokácením tří bříz v prostoru mezi rybníkem a chatou Rosnička 
– skácení bude provedeno pravděpodobně v sobotu dne 26. 3. 2016. 

2. WWW stránky – návštěvní kniha:  
- Dotaz pana Martina Konečného ze dne 26. 2. 2016, proč nejsou zveřejněny jména členů MO, kteří 

byli potrestáni kárným opatřením (důtka)  za neodevzdání povolenky v řádném termínu. 



Dne 17. 3. 2016 odpověděl předseda MO Pavel Čermák. K uvedenému dále dodáváme, že výbor 
MO považuje důtku za dostatečný trest, „hříšníci“ o svém prohřešku vědí a nikdo nestojí o další, 
byť „virtuální“ pranýř. 

3. Diskuse:  
- Proběhla diskuse ohledně způsobu evidence a následné kontroly plnění brigádnické povinnosti 

v návaznosti na e-mailový dotaz pana Josefa Bubníka. 
- Stávající evidence (zejm. rok 2015) byla převzata z let minulých, kdy se brigády zapisují do sešitu 

v hospodě, následně je vše přepsáno do evidence v PC. 
- Případné nesrovnalosti jsou řešeny při prodeji povolenek (kontrola plnění brigádnické povinnost 

brigádnickými referenty), zejména se tak děje v situaci, kdy člen odpracoval brigádu, ale tato 
nebyla z různých důvodů zapsána do sešitu. 

- Byly diskutovány další způsoby evidence, např. sešit + brigádnické průkazy + následný přepis do 
evidence v PC, nakonec byla upřednostněna současná varianta s tím, že se zpřesní klasifikace 
jednotlivých činností (pracoviště + druh práce). 

- K problematice evidence brigádní činnosti uvádí výbor následující informace: 

1. Brigádnická činnost v roce 2014 

Povinností brigádnického referenta bylo podat zprávu na ČS dne 19. 10. 2014. Tuto povinnost měl 
brigádnický referent pan Kubina. Zprávu však nepodal (viz zápis ze členské schůze konané dne 19. 10. 
2014 a 23. 11. 2014). Přestože byl zvolen do nového výboru, ani jednou se do ukončení svého členství 
ve výboru těchto jednání nezúčastnil. 

Jediným vodítkem byl pracovní sešit, který byl k dispozici v restauraci, do něhož zapisoval brigádnické 
hodiny personál této restaurace v době konání brigád. Případné reklamace byly upřesňovány při 
prodeji povolenek na základě znalostí členů starého výboru o účasti stěžovatele na dalších akcích, které 
organizace pořádala (zábavy, práce mimo termíny brigád, práce členů výboru, kteří nemají povinnost 
odpracovat brigádnické hodiny apod.). 

Protože nebyla předána žádná dokumentace, nově zvolení členové výboru, kteří mají na starosti 
organizování brigád, pokračovali v zavedené praxi evidování hodin do pracovního sešitu. 

Pro rok 2014 byl jedinou dostupnou evidencí sešit, ve kterém byly evidovány brigádnické hodiny 
jednotlivých členů (ze způsobu evidence však nelze zjistit rozsah brigádnických hodin dle druhu práce, 
protože ne u každé brigády je zapsán). Jiná evidence za rok 2014 nebyla k dispozici. 

2. Brigádnická činnost v roce 2015 

Stejně jako v předchozím roce byla v den konání plánovaných brigád evidována do nového pracovního 
sešitu a následně přenesena do elektronické podoby. Brigády mimo termín byly po ohlášení 
konkrétním pracovníkem o splnění akce rovněž zaevidovány do elektronické podoby. 

Informace o brigádnické činnosti za rok 2015 byla přednesena brigádnickým referentem, panem Jiří 
Karešem, na členské schůzi dne 10. 1. 2016. V roce 2015 bylo odpracováno celkem 1916 hodin, ve 
kterých však (vinou ne zcela přesné a kompletní evidence nebyly zaevidovány všechny brigádnické 
hodiny členů výboru a některých členů provádějících brigády na řece včetně zarybnění řeky) chyběly 
záznamy o práci několika našich členů – tyto nesrovnalosti byly odstraněny při prodeji povolenek (viz 
výše). Ke dni 12. 3. 2016 tak byl stav brigád 1976 hodin a jejich rozložení do „akcí“ je následující: 



- Akce (např. organizování zábav apod.) .......................................... 130 hod. 
- Dřevo .............................................................................................. 20 hod. 
- Sekání ............................................................................................. 173 hod. 
- Údržba ............................................................................................ 876 hod. 
- Úklid ............................................................................................... 321 hod. 
- Výlov ............................................................................................... 204 hod. 
- Vysazování ...................................................................................... 16 hod. 
- WWW stránky ................................................................................ 37 hod. 
- Závody ............................................................................................ 199 hod. 

Zároveň upozorňujeme, že ve stavu brigád nejsou evidovány práce, které vykonaly osoby provádějící 
dohled, správu, údržbu a úklid na stavidle rybníka Rosnička a retenční nádrže. Tento nedostatek bude 
v roce 2016 odstraněn, zároveň bude řádně evidován veškerý čas, který ve prospěch MO věnovali 
členové výboru a dozorčí komise (tzv. funkcionáři). 

Pro rok 2016 bude i nadále tato praxe využita s tím, že bude upřesněna evidence místa a druhu 
vykonané práce. Protože jednací řád ani stanovy ČRS nekonkretizují způsob evidence brigádnické 
činnosti, považuje tuto praxi výbor za dostačující. 

 

Usnesení:  

• Výbor MO schvaluje způsob evidence brigádnických hodin pro rok 2016. 

Hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Ve Svitavách dne 24. 3. 2016 

 

Zapsal:  

Zdeněk Ryšavý  ..................................................................  

Schválila: 

Ivana Drmolová  ..................................................................  


