
 
 

VOLEBNÍ ČLENSKÁ SCHÚZE MO ČRS SVITAVY 
konaná dne 19.10.2014 

 
 
 
 
 
 
Přítomno:       112 členů z celkem 333 členů MO ČRS Svitavy  
                       Zahájení 09.00 hod.Pro malou účast odloženo zahájení na 09.15 hod. 
 

 
 

1) Volba mandátové komise: 
Do mandátové komise jsou navrženi: 
Jiří Filipi,Miloslav Bulva ml.,Zdenek Hejkal 
 
Členská schůze schválila navrhované složení mandátové komise. 
 

2) Volba návrhové a volební komise: 
Do návrhové a volební komise jsou navrženi:  ing.Pavel Čermák,ing.Petr Vítek,Josef 
Koutný 
 
Členská schůze schválila navrhované složení návrhové komise. 
 

3) Členská schůze hlasovala,jestli volba výboru a dozorčí komise proběhne veřejně nebo 
tajně. 

Členská schůze odsouhlasila veřejné volby (hlasováním) 108 hlasy . 
 
4) Doplnění programu o tyto body ,navržené našim členem MO ČRS Svitavy. 

a) Členská schůze bude přímo volit předsedu organizace ze zvolených členů výboru. 
Pro – 95 , proti 4 ,zdržel se 13 

b) Členská schůze bude výbor volit jednotlivě. 
Pro 98 , proti 8,zdržel se 6 

c) Členská schůze si vymiňuje právo rozhodovat o případné změně hospodaření na 
rybníku Rosnička.Hlasování může  probíhat,když je přítomno  min. 2/3 všech 
členů MO ČRS Svitavy.Jedná se o případný přechod na tzv.“rybníkářství“ 
Pro 107 , proti 1 ,zdržel se 4 

 
5) Zahájení  a zpráva o činnosti MO ČRS Svitavy v roce 2014                        p.Pavel Čermák 

Vyhodnocení  kulturních a sportovních akcí pořádaných MO ČRS Svitavy. 
 

6) Zpráva hospodáře                                                                                       p.Martin Konečný 
- Zarybnění pstruhové vody 2012 a 2013 
- Zarybnění mimopstruhové vody 2012 a 2013 
- Zodpovězení na dotazy členů. 

 
 

7) Zpráva dozorčí komise                                                                                        p.Petr Vítek 



8) Diskuse – z připomínek členů hlasovala členská schůze o: 
a) Důchodci jsou pro rok 2015 po předložení potvrzení zproštěni brigádnické povinnosti. 

Členská schůze souhlasí. 
b) Pozvánky na schůze se nebudou posílat poštou. 

Členská schůze souhlasí. 
c) V roce 2015 bude možno si ponechat 30 ks ušlechtilých ryb,a to včetně dravců.Tzn.,že 

v jednom dnu si mohu ponechat i 2 ks dravců. 
Členská schůze souhlasí 

 
9) Volby výboru MO ČRS Svitavy: 

Během schůze odešli 2 členové,počet hlasujících členů je tedy 110. 
Návrhová komise předložila členské schůzi návrh členů výboru ve složení: 
 
Radomír Dúbrava            pro 22 členů              nebyl zvolen 
Josef Bubník                    pro 15 členů              nebyl zvolen 
Ivana Drmolová               pro 67 členů              byla zvolena 
Martin Konečný               pro 59 členů              byl zvolen 
Miroslav Oliva                 pro 59 členů              byl zvolen 
Miroslav Kubina              pro 62 členů              byl zvolen 
Alois Kadlec                    pro 30 členů              nebyl zvolen 
Robert Drmola                 pro 52 členů              nebyl zvolen 
René Klusoň                    pro 35 členů               nebyl zvolen 

 
      Vzhledem k tomu,že byli zvoleni jen 4 členové výboru a minimální počet je 5,bude do    
      dvou měsíců svolána další členská schůze,kde se dovolí zbytek výboru a celá dozorčí   
      komise.Tato schůze se bude konat 23.11.2014. 
 
10)   Usnesení: 

Členská schůze MO ČRS Svitavy zvolila: 
- Mandátovou komisi ve složení:Jiří Filipi,Zdenek Hejkal,Miloslav Bulva ml. 
- Návrhovou a volební komisi ve složení:Pavel Čermák,Petr Vítek,Josef Koutný 
- Členy výboru MO ČRS Svitavy ve složení:Ivana Drmolová,Martin 

Konečný,Miroslav Oliva,Miroslav Kubina. 
- Pro volby zbytku výboru a celé dozorčí komise bude do dvou měsíců svolána 

další členská schůze. 
- Členská schůze bude přímo volit předsedu organizace ze zvolených členů 

výboru. 
- Členská schůze si vymiňuje právo rozhodovat o případné změně hospodaření 

na rybníku Rosnička. Hlasování může  probíhat,když je přítomno  min. 2/3 
všech členů MO ČRS Svitavy.Jedná se o případný přechod na 
tzv.“rybníkářství“ 

- Důchodci jsou pro rok 2015 po předložení potvrzení zproštěni brigádnické 
povinnosti. 

- Pozvánky na schůze se nebudou posílat poštou. 
- V roce 2015 bude možno si ponechat 30 ks ušlechtilých ryb,a to včetně 

dravců.Tzn.,že v jednom dnu si mohu ponechat i 2 ks dravců. 
 

 
Svitavy  19.10.2014                                                                                 zapsal Miloslav Bulva 


