
Zápis  

z výro ční členské sch ůze Českého rybá řského svazu, 

Místní organizace Nymburk 

konané dne 27. 4. 2014 v kin ě Sokol  Nymburk 

Program: viz příloha  

Účast : viz  prezenční listina – 215 členů  

1. Jednání VČS zahájil jednatel MO pan Zdeněk Dvořák. Přivítal hosty z ČRS SÚS pány Seidla a 
Horáčka. Jednání zahájil volbou mandátové komise do které byli navrženi pánové Bultman, 
Pospíšil a Studený. Navržení byli aklamací jednohlasně zvoleni.Mandátová komise ihned 
začla pracovat na zjišťování počtu přítomných. 

2. Předseda mandátové komise oznámil, že schůzi je přítomno 215 členů  z celkového počtu 650 
a proto není schůze usnášeníschopná. 

3. Jednatel za těchto podmínek VČS ukončil a svolal náhradní VČS na 9,25 hod. 

4. Po zahájení náhradní VČS promluvil odstupující předseda  Mgr.Šanko a vysvětlil členům proč 
se opakují volby výboru a DK a kde vznikly chyby.Také upozornil členy co by následovalo 
v případě, že dnes nebude zvolen nový výbor a DK. Současně se zeptal přítomných členů, 
zda mají být znovu předneseny zprávy o činnosti a zpráva DK, které již byly předneseny na 
minulé VČS. Proběhlo hlasování o návrhu pokračovat ve schůzi již bez zpráv rovnou volbami 
do výboru a DK. A návrh byl jednomyslně přijat. 

5. Jednání tedy pokračovalo volbami voilební a návrhové komise. Do volební komise byli 
navrženi a schváleni pánové Vetešník, Záklasník, Semecký, Pipek a Pospíšil.,  do návrhové 
komise pánové Dvořák st. Strnad ml. a Němec  

6. Slova se ujal předseda volební komise pan Vetešník a nechal nejprve odhlasovat, že volby 
proběhnou tajnou volbou pro kterou hlasovalo 209 členů, pro volbu aklamací hlasovalo 6 
členů. Následovalo hlasování o návrhu odstupujícího výboru aby nový výbor měl místo 
původních 9 členů 11 členů  Návrh byl jednomyslně přijat. U dozorčí komise pro 3člennou 
hlasovalo 212 členů a pro návrh pana Krušiny, aby byla DK 5ti členná, hlasoval pro pouze 1 
člen a 2 se zdrželi hlasování 

7. Dále pan Vetešník podrobně vysvětlil způsob vyplňování volebního lístku tak aby byl platný a 
způsob samotného aktu volby. Současně vznesl dotaz, zda ještě někdo z pléna má zájem o 
zapsání na kandidátku. Nikdo se již nepřihlásil a kandidátka byla uzavřena. 

8. Následovalo představení jednotlivých kandidátů výboru a DK, kteří velmi stručně přednesli 
svoji vizi,  co by v případě zvolení chtěli prosazovat. 

9. Ve vyhlášené přestávce proběhl samotný akt volby 

10. Volební komise začala pracovat na sčítání hlasů a to v prostoru jeviště, aby byla pod 
neustálou kontrolou pléna 

11. Jednatel v té chvíli zahájil diskuzi, do které se jako první přihlásil jednatel ČRS SÚS pan 
Horáček, který pozdravil plénum jménem ČRS – SÚS a vyslovil přesvědčení, že MO Nymburk 
se opět zařadí mezi úspěšné organizace. V další části diskuze byly dotazy na situaci kolem 
jezera Sadská, nejvyšší míra kapra K 70, brigády na úpravu břehů v Pístech a dotazy ohledně 



zarybňování revíru místního významu a ostatních revírů ve společném hospodaření. Také byl 
zodpovězen v hrubých číslech dotaz na celkový majetek MO.  

12. Po skončení diskuze přednesl jednatel plán práce výboru MO s tím, že tento plán byl navržen 
odstupujícím výborem a nově zvolený výbor jej bude muset dopracovat. Návrh plánu byl pak 
jednomyslně odsouhlasen. Plán práce je přílohou tohoto zápisu. 

13. Protože součástí schvalování usnesení je i návrh rozpočtu na rok 2014 tak jednatel velmi 
stručně zopakoval některá čísla a především informaci o tom, že rozpočet je vyrovnaný. Plné 
znění rozpočtu bylo položkově předneseno plénu již na minulé VČS V následném hlasování 
byl rozpočet jednomyslně přijat. 

14. Aby byl využit čas, po který volební komise sčítala hlasy, dohodl se jednatel s plénem, že 
přednese návrh usnesení z dnešní schůze tak, jak by vypadal v případě, že bude 
bezproblémově zvolen nový výbor MO a dozorčí komise. Nikdo z pléna nenavrhl jeho 
doplnění a usnesení bylo jednomyslně přijato. Jeho znění je přílohou tohoto zápisu. 

15. Slova se pak ujal předseda volební komise a vyhlásil výsledky. Volby proběhly v souladu 
s Jednacím řádem ČRS a jsou tedy platné. Došlo však k situaci, kdy nadpoloviční většinu 
přítomných získalo pouze 9 z 18 kandidátů. Proto ihned jednatel navrhl plénu revokaci 
hlasování o počtu členů výboru, uvedené v bodě 6 tohoto zápisu s tím, že nový výbor bude 
pouze 9ti členný. Návrh byl jednomyslně přijat. Proto pak nechal předseda volební komise 
hlasovat o výsledku a průběhu voleb.  Pro se vyslovili všichni přítomní. Výsledky voleb jsou 
uvedeny v příloze tohoto zápisu. 

16. Závěrem poděkoval odstupující předseda Mgr. Šanko všem členům za účast na VČS a 
provedenou volbu nového výboru a DK, dále poděkoval za práci členům odstupujícího výboru 
a novému výboru popřál hodně úspěchů v práci. Současně svolal jednání nového výboru a 
odstupujícího výboru na úterý 6. května 2014 do objektu MO na Remanenci (Tesko)  

Přílohy: Výsledky voleb do výboru MO a DK 

             Plán práce MO na rok 2014 

             Usnesení z VČS konané dne 27.4. 2014 

             Program VČS 

 

 

V Nymburku 27.4.2014 

Zapsal:  Zd. Dvořák st. – jednatel MO 


