
Zápis z volební členské schůze MO ČRS 

  

Zápis z členské schůze Českého rybářského svazu, místní 
organizace Žehuň,  

konané 05.03. 2022 v Dobšicích 
 

Program: viz připojený harmonogram schůze 

Účast: viz připojená prezenční listina  

 

1. Jednání členské schůze zahájil předseda MO ČRS Ing. Ondřej Jedlička 
Přednesl program schůze, k němuž nebyly připomínky, a tak byl jednomyslně schválen. 
Řízením schůze byl pověřen předseda MO Ing. Ondřej Jedlička. 
 
2. Zvolena byla mandátová komise ve složení Karel Vinter, Václav Kunc, Karel Vokoun 
Pro hlasovalo 45 členů, proti 0 členů, hlasování se zdrželo 0 členů.  
 
3. Zvolena byla návrhová komise ve složení Stanislav Šeps, Roman Rambousek, Milan Vokál 
Pro hlasovalo 45 členů, proti 0 členů, hlasování se zdrželo 0 členů. 
 
4. Zvolena byla volební komise ve složení Stanislav Vejmelka, Ondřej Šamša, Jan Vorlíček 
Pro hlasovalo 45 členů, proti 0 členů, hlasování se zdrželo 0 členů. 
 
5. Předseda MO ČRS Ing. Ondřej Jedlička přednesl zprávu o činnosti MO za období od poslední 
členské schůze. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.  
 
6. Zprávu o hospodaření MO ČRS, účetní závěrce a návrh rozpočtu na příští rok přednesl 
ekonom (účetní) organizace Ing. František Malý 
Zpráva je přílohou tohoto zápisu.  
 
8. Zprávu dozorčí komise MO ČRS přednesl její předseda Mgr. Oldřich Novotný 
Zpráva je přílohou tohoto zápisu.  
 
9. Zprávu mandátové komise přednesl její předseda Karel Vinter. Konstatoval, že členská 
schůze je usnášeníschopná.  
Zpráva je přílohou tohoto zápisu.  
 
10. Volby do výboru MO, Dozorčí komise MO a delegátů na územní konferenci řídil předseda 
volební komise pan Stanislav Vejmelka 



a) hlasováním ( 45 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) bylo rozhodnuto, že členská schůze bude volit i 
předsedu MO,  

b) za členy výboru byli zvoleni  
Ing. Ondřej Jedlička (44 pro, 0 proti, 1 se zdrželo),  
Ing. František Malý (44 pro, 0 proti, 1 se zdrželo), 
Mgr. Oldřich Novotný (44 pro, 0 proti, 1 se zdrželo), 
Pavel Bořek (44 pro, 0 proti, 1 se zdrželo), 
Pavel Bohatý (44 pro, 0 proti, 1 se zdrželo), 

Jakub Syrový (44 pro, 0 proti, 1 se zdrželo), 

Luboš Vondráček (44 pro, 0 proti, 1 se zdrželo), 

 

d) za předsedu MO byl zvolen Ing. Ondřej Jedlička (44 pro, 0 proti, 1 se zdrželo), 

e) za členy dozorčí komise MO byli zvoleni  
Petr Krause (45 pro, 0 proti, 0 se zdrželo), 
Josef Mach (45 pro, 0 proti, 0 se zdrželo), 
Jaroslav Selichar (45 pro, 0 proti, 0 se zdrželo), 

f) za delegáta na územní konferenci byl zvolen Jan Psota (45 pro, 0 proti, 0 se zdrželo), a jeho 
náhradník Pavel Bořek (45 pro, 0 proti, 0 se zdrželo), 

g) za delegáta na Republikový sněm byl navržen Ing. Ondřej Jedlička (45 pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo). 
 
11. V diskuzi přednesli své připomínky a náměty tito členové:  
- v diskusi vystoupil p. Pavel Bořek a apeloval na dodržování čistoty kolem vody (úklid lovného 
místa před započetím lovu) a dále apeloval na citlivé dodržování udělené výjimky u lovu sumce 
velkého 
 
12. Předseda návrhové komise pan Stanislav Šeps přednesl návrh usnesení. Hlasováním bylo 
usnesení přijato. Pro hlasovalo 45, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.  
Usnesení je přílohou tohoto zápisu.  
 
Předseda MO ČRS pan Ing. Ondřej Jedlička na závěr poděkoval všem členům za práci ve 
prospěch organizace a schůzi ukončil.  
 
V Dobšicích dne 05.03.2022 
 
 Zapsal Ing. Ondřej Jedlička 
 
 
…………………………………                                                                      ………………………… 

Ing. Ondřej Jedlička v. r.                                                                   Pavel Bořek v. r. 
   předseda MO                                                                                            jednatel MO   


