
Zápis z členské schůze Českého rybářského svazu, Místní organizace v Poděbradech, konané dne 

26.6.2021 na chatě u jezera  

  

Program: viz. připojená pozvánka,  účast: viz. připojená prezenční listina  

  

1. V 8.00 hod jednání členské schůze zahájil jednatel MO ČRS Petr Šlechta. Konstatoval, že není 

přítomna nadpoloviční většina členů MO, a proto vyhlásil náhradní termín jednání na 8.15 

hod.   

 

2. V 8.15 hod zahájil jednatel jednání VČS, a přednesl program schůze, k němuž nebyly 

připomínky, a tak byl jednomyslně schválen.  

 

 

3. Zvolena byla mandátová komise ve složení  Šlejtr Martin, Knespl Tomáš, Bezděčný Milan. Pro 

hlasovalo 29 členů,  komise byla zvolena. 

 

4. Zvolena byla návrhová komise ve složení Šlechta Petr, Marek Stanislav, Jech Josef. Pro 

hlasovalo 29 členů, proti 0 členů, hlasování se nikdo nezdržel, komise byla zvolena.  

 

5. Předseda mandátové komise oznámil, že jednání se účastní 29 členů MO a schůze je usnášení 

schopná. 

 

6. Jednatel MO ČRS Petr Šlechta zkontroloval usnesení z minulé členské schůze. Konstatoval, že 

všechny úkoly byly splněny.  

 

7. Předseda MO ČRS David Šandor přednesl zprávu o činnosti MO za období od poslední členské 

schůze, zpráva je součástí tohoto zápisu. Hlasování o přijetí zprávy, 29 pro, zpráva byla 

přijata. 

 

8. Zprávu o hospodaření MO ČRS, účetní závěrce a návrh rozpočtu na příští rok přednesl 

ekonom (účetní) organizace Tomáš Knespl. Zpráva je součástí tohoto zápisu. Hlasování o 

přijetí zprávy, 29 pro, zpráva a rozpočet byly přijaty. 

 

9. Zprávu hospodáře přednesl hospodář Václav Dudek, zpráva je součástí tohoto zápisu. VČS 

bere na vědomí. 

 

10. Zprávu dozorčí komise MO ČRS přednesl její předseda David Ečer, zpráva je součástí tohoto 

zápisu. VČS bere na vědomí. 

 

11. Zprávu jednatele přednesl Petr Šlechta, zpráva je součástí tohoto zápisu, VČS bere na vědomí 

 

 



12. Na jednání VK SÚS byl nominován David Šandor, hlasování pro 29, návrh byl přijat.    

13. Předseda přednesl návrh na hospodaření pro r. 2022 – samostatný rybolov, hlasování 29 pro, 

návrh byl přijat. 

14. Předseda přednesl následující návrh - Brigádní povinnost platí pro člena, který v daném roce 
dosáhne 16-ti let a již neplatí pro člena MO, který v daném roce dosáhne 65 let. Hlasování 17 
pro,  návrh byl přijat.  

15. Předseda přednesl následující návrh - Brigádní povinností se rozumí odpracovat pro potřeby 
spolku 10 brigádních hodin. Hlasování, 29 pro, návrh byl přijat. 

16. Jednatel přednesl následující návrh - Podkladem pro osvobození od brigád ze zdravotních 
důvodů je doklad od posudkového lékaře, slevy na povolenky se týkají pouze držitelů 
platných průkazů ZTP,osob nad 70 let a  držitelů plných invalidních důchodů. Na částečné 
invalidní důchody se žádná sleva nevztahuje, hlasování 29 pro, návrh byl přijat. 

17. Jednatel přednesl následující návrh - Člen odcházející z organizace při nesplnění brigádní 
povinnosti uhradí neodpracovanou část této povinnosti v MO, od které odchází (tento bod 
vyplývá ze stanov ČRS). Hlasování 29 pro, 0 se zdrželi, návrh byl přijat. 

18. Jednatel přednesl následující návrh - Výše zápisného je u dospělého člena 400,- Kč, mládež 
16-17 let včetně 250,- Kč, děti do 15 let včetně 100,- Kč, v rámci školení nových členů MO se 
tyto částky zvyšují o 100%. Hlasování 29 pro, návrh byl přijat. 

19. Jednatel přednesl návrh na zákaz lovu z lodí na revíru 411054, pro 12, návrh nebyl přijat 

20. Jednatel přednesl návrh na úpravy Hostovských povolenek 1 den 300,- Kč, 2 dny 600,- Kč, 3 

dny 900,- Kč, týden 2000,- Kč, rok 6000,- Kč s platností od 1.1.2022. Hlasování 18 pro, návrh 

byl přijat. 

21. Jednatel přednesl návrh na navýšení ceny na povolenku „Labe“ – 90 od 1.1.2022 v celkové 
výši 500,- Kč pro člena MO. Hlasování 29 pro, návrh byl přijat. 

22. Předseda přednesl návrh na Ponechání si 30 ks lososovité ryby na jednu povolenku a člena 
MO Poděbrady – platí od 1.1.2022. Hlasování 29 pro, návrh byl přijat. 

23. Člen MO přednesl návrh na úpravu lovu sumce na J1 následovně - od 16.6 do 15.9. 
kalendářního roku v době od 08.00 do 20.00 hod. lov sumce na bójku povolen do vzdálenosti 
max. 50m od břehu, od 04.00 do 8.00 hod. a od 20.00 hod do 24.00 hod v tomto období 
vyvážka povolena. Při lovu na sumce minimální délka nástražní ryby 20 cm. Platí od 
27.6.2021. Hlasování 27 pro, návrh byl přijat. 

24. Člen MO  navrhl, aby VČS uložila VMO zajistit vyjímku na lov sumce v době 24 hod. tak, aby 
bylo možno zjistit stav populace na revíru J 1, 2, 3. Hlasování 29 pro, návrh byl přijat. 
 
 

 

Jednatel MO ČRS  na závěr poděkoval všem členům za práci ve prospěch organizace a schůzi ukončil.  

V Poděbradech dne 26.6.2021 

Schválil předseda MO David Šandor 

Jednání vedl a zapsal jednatel MO Mgr. Bc. Petr Šlechta 


