
Zápis ze schůze výboru Rybářské společnosti vodního díla Potůček konané 

dne 3.1.2021 
 

 

Výbor Rybářské společnosti vodního díla Potůček, z.s., se sídlem 664 65 Malešovice 82, 

společně s dozorčí komisí spolku rozhodli na své schůzi dne 3.1.2021o konání valné hromady 

formou per rollam prezentací dokumentů na webových stránkách obce Malešovice 

(www.malesovice.cz → Informace → Rybáři) a to z důvodů vládního nařízení o zákazu 

shromažďování osob v souvislosti s epidemickou situací Covid 19. 

 

Výbor projednal a schválil: 

 

1. Program valné hromady Rybářské společnosti vodního díla Potůček, z.s. 

2. Zveřejnění konání valné hromady formou per rollam prostřednictvím SMS zpráv všem 

členům, včetně internetové prezentace dokumentů valné hromady na webových 

stránkách obce Malešovice. 

3. Výši členského příspěvku, ceny povolenky a ceny závodní povolenky pro rok 2021 

včetně termínu uhrazení. 

4. Návrh změny na uvolnění z funkce místopředsedy a statutárního zástupce spolku a 

zároveň pokladníka ing Vladimíra Jeřábka z důvodu jeho odstěhování se z obce 

Malešovice.  

5. Návrh na obsazení funkce místopředsedy a statutárního zástupce spolku a zároveň 

pokladníka Jiřím Patočkou 

6. Návrh na ukončení funkce člena dozorčí komise Jiřího Patočky 

7. Návrh na volbu člena dozorčí komise Pavla Prokeše. 

8. Návrh rozpočtu spolku pro rok 2021 

9. Možnosti konání rybářských závodů v roce 2021 

10. Uložil předsedovi spolku: 

a) Vypracovat zprávu o stavu a složení členské základny 

b) Vypracovat zprávu o činností výboru spolku a výsledcích činnosti na úseku    

rybářství v roce 2021 

c) Zajistit možnou formu úhrady členství a výdeje povolenek pro rok 2021 

11. Uložil pokladníkovi spolku: 

a) Vypracovat zprávu o hospodaření a stavu majetku spolku k 31.12.2020 

b) Vypracovat rozpočet spolku pro rok2021 dle projednaného návrhu 

12. Uložil dozočí komisi: 

a) Provést revizi hospodaření za rok 2020 

b) Vypracovat zprávu dozorčí komise za rok 2020 

c) Vypracování usnesení valné hromady a jeho zveřejnění pro hlasování per 

rollam  

 

 

 

 

V Malešovicích 3.1.2021 

http://www.malesovice.cz/

