
Výroční valná hromada Rybářské společnosti vodního díla Potůček konaná dne 9.2.2020 

ve 13:00 hod v kulturním domě v Malešovicích 
 
Usnesení 
 
Výroční valná hromada společnosti schvaluje: 
 1. Program jednání schůze  
 2. Osoby zapisovatele (RNDr.Jiří Zahrádka) a ověřovatelů zápisu (Pavel Prokeš, Ing. 
     Vladimír Jeřábek) 
 3. Návrhovou komisi ve složení: RNDr.Jiří Zahrádka, Josef Vacula, Zdeněk Mezuláník)    
 4. Zprávu o situaci v rybářství v roce 2019 
 5. Zprávu o stavu a složení členské základny k termínu valné hromady 9.2.2020. Ke dni   
     valné hromady má Rybářská společnost 207 členů, z toho 186 členů s právem hlasovacím,  
     21 členů dětí a mládeže a 1 člen čestný. Předsedovi Rybářské společnosti se ukládá zařadit  
     nové členy do pracovní povinnosti. 
 6. Zprávu o činnosti výboru a výsledky činnosti společnosti na úseku rybářství v roce 2019 
 7. Zprávu o hospodaření a stavu majetku společnosti k 31.12.2019 
 8. Rozpočet společnosti pro rok 2020 
 9. Zprávu dozorčí komise za rok 2019 
10. Stanovení počtu a termínů rybářských závodů pro rok 2020: 11.4.2020 Malešovice,   
      8.8.2020 Odrovice, 9.8.2020 Odrovice (děti), 19.9.2020 Malešovice (orientačně) 
11. Ceny závodních povolenek 250,- Kč běžná, 200,- Kč povinná členská) 
12. Zaměření pracovní činnosti v roce 2020: Údržba břehových porostů spočívající v kosení  
      trávy, odstraňování výmladků akátu, topolů a bezu černého, péči o perspektivní břehové 
      porosty, odstraňování odpadu. Kontrolu stavu břehových porostů budou provádět členové  
      výboru, dozorčí komise, důvěrníci a rybářská stráž.  
13. Termín na zaplacení členského příspěvku je do 31.3.2020. Neuhrazením členského  
      příspěvku v tomto termínu zaniká členství a případná obnova členství je spojena  
      s uhrazením zápisného. 
Valná hromada ukládá výboru Rybářské společnosti: 
  1. Ve spolupráci s obcemi a orgány státní správy na úseku rybářství dokončit všechny 
      administrativní akty spojené s vyhlášením rybářského revíru Potůček, ev. č. 11761001,  
      voda mimopstruhová. 
 2. Zařadit nově přijaté členy s pracovní povinností do údržby břehových porostů přidělením  

       konkrétního úseku.  
  3. V průběhu roku nově vymezit jednotlivé úseky břehových porostů, 
       zřetelně je v terénu vyznačit a přidělit jednotlivým členům k údržbě. Dosavadní vymezení  
       úseků a plnění povinností zůstává v platnosti. 
  4. Zabezpečit organizaci a přípravu rybářských závodů v roce 2020, včetně dětských závodů.  
  5. Zabezpečit dostatek násad, zejména dravých ryb (candát, štika) a nedostatkových druhů  
      ryb (lín). 
Valné hromady Rybářské společnosti vodního díla Potůček, konané dne 9.2.2020 ve 13.00 
hod v kulturním domě v Malešovicích, se účastnilo 92 členů s právem hlasování, tj. 49%, 
valná hromada je usnášeníschopná. Usnesení bylo přijato jednomyslně všemi přítomnými 
členy společnosti. 
Na souběžně konané schůzi Místní skupiny Malešovice MO MRS Pohořelice byli delegáty 
konference MO MRS Pohořelice zvoleni tito delegáti: Zdeněk Ševčík – Malešovice, Blažek 
Vlastimil – Pohořelice, Becha Vladimír – Malešovice. Toto usnesení bylo přijato jednomyslně 
všemi přítomnými členy MS MO MRS Pohořelice. 
                                                                                          Zapsal: RNDr. Jiří Zahrádka 


