USNESENÍ
z výroční členské schůze ČRS z.s., místní organizace Zákupy
konané dne 24.6.2020 v rybářském domě Zákupy

Výroční členská schůze schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.

Zprávu o činnosti a hospodaření MO za rok 2019, kterou přednesl předseda p. Jiří Jirouš
Zprávu pokladníka o stavu pokladny a stavu běžného účtu k 31.12.2019
Zprávu správce členské základny, kterou přednesl p. Jiří Pačes
Převod prostředků z roku 2019 do hospodaření roku 2020
Plán hospodaření a rozpočet na rok 2020

Plánovaný rozpočet:
z toho:
Oprava objektu na rybníku Štefaňák
Rekonstrukce a opravy rybníku Panin
Rekonstrukce a opravy rybníku Kameničák 1
Údržba ostatních rybníků a budov
Nákup nových pozemků

320.000,- Kč
30.000,- Kč
50.000,- Kč
80.000,- Kč
60.000,- Kč
100.000,- Kč

Výroční členská schůze dále schvaluje:
1. Návrhovou komisi ve složení:
• Jiří Pačes
• Josef Iszwora
• Jiří Jirouš
2. Mandátovou komisi ve složení:
• Jindřich Novotný
• Petr Hegr
• Jiří Pačes
Výroční členská schůze bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z VČS z roku 2019
2. Zprávu dozorčí komise za rok 2019, kterou přednesl p. Zdeněk Čálek

Výroční členská schůze ukládá výboru MO:
1. Pokračovat ve spolupráci s MÚ Zákupy při hospodaření na rybnících v majetku města
Zákupy
2. Pokračovat v rekonstrukci a údržbě budov a rybníků podle schváleného rozpočtu
3. Pokračovat v rekonstrukci a údržbě objektu na rybníku Štefaňák podle schváleného
rozpočtu
4. Rozvíjet činnost dětského kroužku včetně pobočného kroužku v obci Ralsko-Ploužnice a
pokračovat ve spolupráci s rybářským kroužkem při domově mládeže Libertin Česká Lípa
5. Pokusit se zakoupit pozemek u rybníku konvalinka dle schváleného rozpočtu
6. Toto usnesení uveřejnit na webových stránkách MO
7. Ve spolupráci s dozorčí komisí důsledně prověřovat činnost rybářské stráže

Usnesení bylo schváleno:
PRO
12

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Za návrhovou komisi:
Předseda: Jiří Pačes

………………………………………..

Členové: Josef Iszwora, Jiří Jirouš

………………………………………..

Zpráva mandátové komise:
Počet členů:
668
Nadpoloviční většina hlasů pro hlasování:

335

Dle čl.21, §2, písmeno b), bylo zahájení VČS oddáleno o 15 min a výroční členská schůze je
usnášeníschopná i s přítomným počtem členů.

Za mandátovou komisi:
Předseda: Jindřich Novotný

………………………………………..

Členové: Jiří Pačes, Petr Hegr

………………………………………..

V Zákupech dne 24.6.2020

…………………………………………
Jiří Jirouš - předseda MO

…………………………………………
Josef Iszwora - jednatel MO

