
 USNESENÍ 

Výroční členské schůze ČRS z.s.  MO Praha 5 – Radlice konané dne 8.9.2020 

 

Výroční členská schůze schvaluje: 

- Občerstvení na schůzi (řízek s bramborovým salátem + veškeré nápoje – bez tvrdého alkoholu) 

- Zprávu o činnosti MO za rok 2019 

- Účetní závěrku, rozvahu a výsledovku za rok 2019 

- Zprávu o hospodaření za rok 2019 

- Návrh hospodaření (Rozpočet) na rok 2020 

- Plán činnosti na rok 2020 

- Návrh J. Horkého  - vznést požadavek na ÚSMP a to na zrušení lodních závodů na 
Slapech z důvodu poškozování ryb manipulací s nimi - speciálně candátů (kteří zde v 
úlovcích běžných rybářů rok od roku rapidně ubývají  a takto ubývají ve stále se zvětšující 
míře  už od počátku konání těchto závodů) - a to způsobem jejich zdolávání, vylovování, 
měření, fotografování, vypouštění zpět do hloubky. Dále m.j. bezohledné nerespektování 
valné části závodníků na silných lodích zákaz pohybu lodí ve skluzu tam, kde je to 
zakázáno jak Plavební správou, tak i Závodním řádem - propozicemi závodu  (pláže, 
Mastník, kotviště lodí...), což nadměrně obtěžuje, čí zcela znemožňuje lov běžným 
rybářům, lovícím ze břehu. 
Bližší zdůvodnění bude připojeno. 

Výroční členská schůze bere na vědomí: 

- Zprávu Dozorčí komise za rok 2019 

- Zprávu o plnění usnesení za rok 2019 

- Potřeba najít nového jednatele a předsedu 

- Potřeba hledat nové členy MO, členy výboru a DK 

- Žádost předsedy M. Kelnara na odstoupení, na vlastní žádost,  ze zdravotních důvodů    

k 31.12.2020 -- Ale s výhradou návrh z pléna -  bod č. 9) – J. Rolčík – aby předseda pouze přerušil 

funkci předsedy (předsedou zůstává dále do vyjasnění jeho zdravotní situace),  zastupovat ve funkci 

předsedy  bude stávající místopředseda Z. Hůla se všemi pravomocemi. Toto opatření bylo 

navrženo a schváleno ohledně hmotné odpovědnosti předsedy, dle Stanov. UPŘESNĚNÍ:  

Předsedou zůstává M. Kelnar jako zvolený předseda od pravidelných voleb a o dalším setrvání ve 

funkci rozhodne příští čl. schůze v březnu-květnu 2021. 

Výroční členská schůze ukládá:   výboru MO: 

- řádně provozovat kancelář MO a Klub - prodejnu MO ve schválené formě 

- Ukládá výboru, aby v pravidelném Informačním oběžníku, zasílaném členům, požádal členy, aby 

zauvažovali a případně se přihlásili do výboru a DK 

   

Zapsala návrhová komise ve složení: H. Gmuzdková v. r., J. Horký, M. Adam 

.            Přečteno a schváleno: PRO – 16   PROTI – 0 ,   ZDRŽEL SE - 0   


