
Zápis výroční členské schůze MS rybářů Syrovice          

ze dne 8. 1. 2017 konané v restauraci JUWE 

Schůzi zahájil předseda MS p. R. Šveňha. Přivítání hostů provedl p. Mandík.                

Schůze se zúčastnili zástupci organizací obce Syrovice: mysliveckého sdružení Vlha, TJ Sokol Syrovice, MHJ a vinařského 

sdružení. Přislíbená účast zastupitelstva obce byla omluvena z důvodu nenadálého neodkladného jednání. Po schválení 

programu schůze, který nebyl z pléna účastníků doplněn, proběhlo uctění památky zesnulých členů minutou ticha.  

 Nejprve proběhla volba mandátové a volební komise. Do komise byl zvolen člen výboru MS p. Zd. Buršík a p. P. 

Šveňha. Po sečtení přítomných členů MS mandátovou komisí (přítomno 21 členů MS a 9 hostů) byla ČS uznána 

usnášeníschopnou s počtem 11 kladných hlasů.                 

Úvodem ČS byla provedena kontrola usnesení ČS z r. 2016. Schůzí konstatováno, že úkoly dané ČS byly splněny a zpráva 

byla odhlasována.                           

Zprávu o činnosti MS rybářů za rok 2016 přednesl předseda p. R. Šveňha (zpráva je přílohou zápisu ČS).            

Zprávu o činnosti RK přednesl p. M. Vlasák (zpráva je přílohou zápisu ČS).                     

Zprávu o členské základně, výdeji povolenek a konaných brigádách přednesl p. S. Mandík (zpráva je přílohou zápisu ČS).               

Zprávu finanční a zprávu KRK přednesl člen KRK MS p. K. Budík (zpráva je součástí zápisu ČS).                  

Zprávu o zarybnění revíru Svratka 2B přednesl p. S. Mandík (podklady hospodáře p.s. Brno 5 p. L. Vetešníka).  

 Následovala volba delegátů MS Syrovice na schůzi delegátů p.s. Brno 5, která se bude konat 11. 3. 2017 v restauraci 

JUWE v Syrovicích. Delegátem byl zvolen p. Seidl J., náhradníkem p. Buršík Z. Oběma byla na místě předána pozvánka na 

schůzi delegátů p.s. Brno 5.           

 V diskuzi k předneseným zprávám byly vzneseny dotazy k aktuálním změnám v rybářských stanovách, bližších 

podmínkách (zrušení revíru Chvojnice, hájení okouna říčního, zákaz přivlastňování jelce jesena, mníka jednovousého), 

k aktuálnímu stavu řešení revitalizace místního rybníka (RR Svratka 2B) podal informace jednatel p.s. p.Zd. Vágner ml., 

k situaci přestupků proti rybářským řádům podal informace předseda p.s. p. Zd. Vágner st. Pan Mandík seznámil přítomné 

o změně úhrady členského příspěvku a aktuálních platbách za povolenky na r. 2017. Došlo k poděkování zástupců 

jednotlivých místních spolků za dosavadní naší činnost a vzájemnou spolupráci.              

 Jednání ČS pokračovalo předpokládaným návrhem rozpočtu a návrhem programu činnosti MS na rok 2017. Návrh 

rozpočtu přednesl předseda MS (je přílohou zápisu ČS). Z navrhovaného programu činnosti byly ČS odhlasovány 

následující akce:  

1. Uskutečnění rybářských závodů dětí (duben 2017) 

2. Uspořádání jarní rybářské bašty (datum bude upřesněno – duben) 

3. Účast na dětském dni 1. 6. dle plánu obce a KUK 

4. Uspořádání prázdninového chytání dětí p.s. Brno 5 (dle zarybnění hospodářem p.s.) 

5. Uspořádání výletu s rybářskou tématikou 

6. Účast na rozsvěcování vánočního stromku (dle plánu obce a KUK) 

 

Následovalo přijetí usnesení výroční členské schůze MS Syrovice ze dne 8. 1. 2017 na kalendářní rok 2017 (usnesení 

v plném znění je přílohou zápisu ČS). Usnesení bylo jednomyslně odhlasováno všemi přítomnými členy MS. 

Závěrem ČS provedl předseda MS p. R. Šveňha poděkování všem aktivním členům, vedení MS, vedení p.s. Brno 5, 

zastupitelstvu obce Syrovice, sponzorům, jednotlivým zájmovým složkám, majitelům restaurace JUWE i ostatním 

členům MS za činnost v r. 2016 a přání do nového roku 2017 (příloha zápisu ČS).    

            Za MS Syrovice  

          předseda Ing. Rostislav Šveňha 


