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Zápis 
z lenské sch ze eského rybá ského svazu, Místní organizace Litovel 

konané 4. b ezna 2017 
 
 

Program: viz p ipojená pozvánka 
 

ast: viz p ipojená prezen ní listina 
 
1. Jednání lenské sch ze zahájil p edseda MO RS Jan Jure ka, konstatoval, že není p ítomná 

nadpolovi ní v tšina len  s právem hlasovacím. Na základ  této skute nosti byl odložen za átek 
lenské sch ze o 15 minut. Po 15 minutách p ítomné p ivítal a p ednesl program sch ze, k n muž 

nebyly p ipomínky a byl jednomysln  schválen. Následn  pokra oval v ízení sch ze. 
  
2. Památka zesnulých len  v roce 2016, byla uct na minutou ticha. 
 
3. Zvolena byla mandátová komise ve složení: p. Petr Forst, p. Josef Páleník, p. Jan Bombera. 

 Pro hlasovalo 104 len , proti 0 len , hlasování se zdrželo 0 len . 
 
4. Zvolena byla návrhová komise ve složení: p. Ji í Horník, p. Václav Vortel, p. Jarolím Roman. 

Pro hlasovalo 104 len , proti 0 len , hlasování se zdrželo 0 len . 
  
5. Jednatel MO RS Petr Machala zkontroloval usnesení z minulé lenské sch ze. Konstatoval, že 

všechny úkoly byly spln ny. 
 
6.   Následn  vystoupil zástupce m sta, kterým se omluvil, že z d vodu pracovního vytížení se nem že 

zú astnit cele lenské sch ze a v krátkosti p ítomné seznámil s p ipravovanými akcemi m sta a 
plánech na další období. S politováním konstatoval, že s nejv tší pravd podobností se ani v letošním 
roce nenajdou prost edky na rekonstrukci lovišt , hráze a odtokového kanálu z Uni ovského rybníka. 
Na záv r pod koval organizaci za vykonávanou innost a všem p ítomným pop ál hodn  úlovk . 

  
7. Jednatel MO RS Petr Machala p ednesl zprávu o innosti MO za rok 2016. Zpráva je sou ástí 

tohoto zápisu. 
 
8. Zprávu o hospoda ení RS MO Litovel, ú etní záv rce a návrh rozpo tu na p íští rok p ednesl za pí. 

etní  p edseda RS MO Litovel Jan Jure ka. Zpráva je sou ástí tohoto zápisu. 
 
9. Zprávu dozor í komise MO RS p ednesl za p edsedu DK len DK p. Ji í Horník. Zpráva je sou ástí 

tohoto zápisu.  
 
10.  Zpráva mandátové komise konstatovala, že je p ítomno 104 len  s právem hlasovacím a lenská 

sch ze je usnášeníschopná. Zpráva je sou ástí tohoto zápisu. 
 
11. Ocen ní vyznamenaných len  a p edání pam tních list len m, kte í se dožili významného 

životního jubilea. Nep ítomní lenové budou dodate  vyzváni k p evzetí ocen ní. 
 
12. Diskuzi zahájil p. p edseda,  který vyzval p ítomné k dotaz m.   
  
 - jednatel p. Machala v úvodu diskusního p ísp vku pozdravil p ítomné leny jménem Výboru 

územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko. Dále p ítomné seznámil se zm nami a úpravami v 
Bližších podmínkách výkonu rybá ského práva, platných od roku 2017: 

 - hájení lipana po dobu 2 let, zvýšení míry pstruha obecného na vybraných revírech na 30 cm, 
stanovení limit  pro držitele krátkodobých povolenek.  

 - informoval o úprav  provád cí Vyhlášky Zákona o rybá ství, 
 - seznámil se situací na pískovn  Náklo, která je smluvn  pronajata do 31.12.2018, 
 - požádal leny, aby se více ú astnili vyhlášených brigád, 
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 - pod koval myslivc m, kte í provád li odst el kormorána velkého, do dnešního dne bylo uloveno 21 
kus ., 

 - p ipomn l, že od 1.4.2017 budou již rybá ské lístky vydávány v budov  radnice na nám stí. 
 - záv rem p ítomné leny pozval na oslavu 95. výro í založení rybá ského spolku v Litovli, která se 

uskute ní 10.6.2017 p ed budovou MO. 
 
 
12. P edseda návrhové komise p. Jí í Horník p ednesl návrh usnesení. K p ednesenému návrhu nebyla 

vznesena žádná p ipomínka, proto dal pan p edseda o návrhu usnesení hlasovat. Hlasováním bylo 
usnesení p ijato. Pro hlasovalo 98 len , proti 0 len, 1 len  se zdrželo hlasování. (rozdíl v celkovém 
po tu hlasujících oproti bodu 9 je dán odchodem n kolika len  v pr hu sch ze, p ed zapo etím 
schvalování Usnesení). Usnesení je sou ástí p íloh tohoto zápisu. 

  
 
13. P edsedající sch ze Jan Jure ka na záv r pod koval všem len m za práci ve prosp ch organizace a 

sch zi ukon il. 
 
 
 
 
V Litovli dne 4. 3. 2017                                           Jan Jure ka   - p edseda MO 
                   Petr Machala - jednatel MO, zapisovatel 
 


