
USNESENÍ Z VOLEBNÍ VČS 

 konané dne 27. 2. 2010 

VČS schválila zprávu o hospodář. činnosti, účet.uzávěrce a bere na vědomí zprávu DK 

VČS schválila finanční náhradu za pracovní činnost ve výši 100 Kč/hod. pro 41 proti 0 zdržel se 0 

  

VČS schválila výši zápisného pro nové členy 500 Kč         pro 39 proti 0 zdržel se 2 

VČS schválila navýšení poplatku na chod organizace o 40 Kč   pro 38 proti 3 zdržel se 0 

VČS zvolila delegáta na krajskou konferenci př. Hýbnera   pro 41 proti 0 zdržel se 0 

VČS schválila způsob hlasování voleb veřejných    pro 41 proti 0 zdržel se 0 

VČS zvolila tyto členy do výboru organizace : 

     př. Machače do funkce předsedy MO  pro 40 proti 0 zdržel se 1 

     př. Pařika do funkce místopředsedy MO  pro 40  proti 0 zdržel se 1 

     př. Tyapuse do funkce jednatele MO               pro 40 proti 0 zdržel se 1 

     př. Hýbnera do funkce hospodáře MO  pro 40  proti 0 zdržel se 1 

     př. Jirdáska do funkce zást.hospodáře MO              pro 40 proti 0 zdržel se 1 

     př. Tošovského do funkce pokladníka MO              pro 41 proti 0 zdržel se 0 

     př. Dvořáka do funkce referent čistoty vod MO pro 40  proti 0 zdržel se 1 

     př. Coufal – člen výboru MO   pro 37 proti 0 zdržel se 4 

     př. Vrabec Jiří – člen výboru                pro 41 proti 0 zdržel se 0 

VČS zvolila tyto členy do Dozorčí komise : 

     př. Šilinger – předseda DK                pro 40 proti 0 zdržel se 1 

     př. Lammel – člen DK    pro 41 proti 0 zdržel se 0 

     př. Brisuda – člen DK    pro 40 proti 0 zdržel se 1 

     př. Bohatá – člen DK    pro 40 proti 0 zdržel se 1 

     př. Bergmann – člen DK    pro 40 proti 0 zdržel se 1 

Navrhnuto v diskuzi : 

     Posunutí doby hájení dravce do 1.září   pro 1 proti 21 zdrželo se 9 

     Možnost pokračovat v lovu po ponechání si ušlechtilé ryby bez ponechání si dalšího úlovku 

                    pro 14 proti 17 zdrželo se 0 

VČS ukládá výboru MO tyto úkoly: 

     Veřejné závody 2. 5. 2010                                       Místní závody  15.5.2010 

     Dětské rybářské závody + dětský den se Slonem 30. 5. 2010 

    Závody v plavané 12. 9. 2010                                                             Převzal a zpracoval dne 3. 3. 2010 PAŘÍK Martin  



 


