Č.j.: 05/2018

Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň konané 3.3.2018
v sále Dobšického šenku v Dobšicích
Přítomni:
Výbor MO:

Dozorčí komise MO:

Ing. Ondřej Jedlička

Mgr. Oldřich Novotný

Ing. František Malý

Pavel Bořek

Mgr. Václav Wasserbauer
Jan Psota
Pavel Šamša
Vladimír Šamša
Josef Vaníček (čestný člen)

Program:
1) Zahájení schůze (předseda Ing. Jedlička)
2) Návrh na rozdělení funkcí ve výboru (předseda Ing. Jedlička)
3) Výsledek ustavující schůze DK (Mgr. Novotný)
4) Předání majetku organizace, který se nachází v držení bývalých členů Výboru Psoty a Kunce
(předseda Ing. Jedlička)
5) Návrh na registraci vlastní domény a tvorby a administraci webových stránek ČRS MO Žehuň
(Mgr. Wasserbauer)
6) Návrh na systematizaci práce s došlou poštou (Mgr. Novotný)
7) Informace ze zkoušek rybářské stráže (RS) a ke kontrolám úlovkových lístků (Bořek)
8) Návrh na vytvoření funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO – Data Protection
Officer) v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu č.2016/679, které vstoupí v platnost
25.5.2018 (Mgr. Wasserbauer)
9) Návrh na delegáta na konferenci a kandidáta na sněm SÚS (Mgr. Wasserbauer)
10) Závěr (Ing. Jedlička)

1. Zahájení schůze (předseda Ing. Jedlička):
Uvítal členy Výboru a Dozorčí komise (DK)
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2. Návrh na rozdělení funkcí ve výboru (předseda Ing. Jedlička):
Navrhl rozdělení funkcí ve Výboru následovně:
Ing. František Malý

- pokladník

Mgr. Václav Wasserbauer - jednatel
Jan Psota - hospodář
Pavel Šamša - místopředseda
Vladimír Šamša
Josef Vaníček (čestný člen)
Tomáš Březina – zástupce hospodáře
Navržení funkcionáři vyslovili souhlas s přijetím navrhované funkce.
O návrhu bylo hlasováno /aklamací/ - všichni přítomní členové Výboru pro, návrh byl přijat.
 Ing. Jedlička dále hovořil o nutnosti složení hospodářské zkoušky nejméně pro dva adepty,
aby byla v budoucnu zajištěna funkce hospodáře
 Předal slovo předsedovi DK Mgr. Novotnému
3. Výsledek ustavující schůze DK (Mgr. Novotný):
Informoval Výbor o skutečnosti, že proběhla ustavující schůze DK s následujícím výsledkem:
Dozorčí komise MO:

Mgr. Oldřich Novotný – předseda DK
Jaroslav Selichar – člen DK
Pavel Bořek – člen DK

Dále uvedl, že se bude DK, jakožto kontrolní orgán, scházet v pravidelných intervalech a
v případě potřeby se bude účastnit pravidelné výborové schůze
4. Předání majetku organizace, který se nachází v držení bývalých členů Výboru Psoty a
Kunce (předseda Ing. Jedlička):
 Požádal DK, aby byla přítomna při předávání majetku organizace, který se nachází v držení
bývalých členů Výboru Psoty a Kunce a učinila jeho soupis
 Otevřel prostor pro diskusi na téma umístění výše uvedeného majetku
 Informoval o vytvoření nové e-mailové adresy naší organizace rybarizehun@seznam.cz
protože původní adresu s přihlašovacími údaji odmítl bývalý předseda organizace Psota
předat.
 Otevřel téma webových stránek organizace, upozornil na finanční zátěž v případě postoupení
domény dosavadních stránek a předal slovo
5. Návrh na registraci vlastní domény a tvorby a administraci webových stránek ČRS MO
Žehuň (Mgr. Wasserbauer):
 Vysvětlil problematiku administrace a možnosti vytvoření stránek pod novou doménou
 Informoval o finanční stránce týkající se registrace vlastní domény a webhostingu
 Předložil návrh na vytvoření domény rybarizehun.cz
Proběhlo hlasování Výborem MO ČRS Žehuň /aklamací/všichni pro/ návrh byl přijat.
6. Návrh na systematizaci práce s došlou poštou (Mgr. Novotný):
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 Upozornil na problematiku a neúměrnou zátěž při přebírání pošty a navrhl systematizaci
 Návrh se setkal se souhlasem, v diskusi se výbor shodl na pokusu o nápravu, až bude vystaven
nový registrační list
 Ing. Malý informoval o dočasné dohodě s bývalým členem Výboru Kunce o předání došlé
pošty do doby, než bude výše uvedené administrativně zajištěno a vyzdvihl důležitost emailové komunikace
7. Informace ze zkoušek rybářské stráže (RS) a ke kontrolám úlovkových lístků (Bořek):
 Upozornil na nutnost kontroly úlovkových lístků a historie zápisů
 Informoval o výhodách kontrol ve dvojici, aby byla bezpečnost a právní návaznost
8. Návrh na vytvoření funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO – Data
Protection Officer) v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu č.2016/679, které
vstoupí v platnost 25.5.2018 (Mgr. Wasserbauer):
 Upozornil na nutnost zřízení funkce DPO
 Ing. Jedlička informoval o nutnosti odložení záležitosti pro získání podrobnějších informací
týkajících se dané problematiky.
9. Návrh na delegáta na konferenci a kandidáta na sněm SÚS (Mgr. Wasserbauer):
Navrhl na delegáta na konferenci a kandidáta na sněm Ing. Jedličku.
Proběhlo hlasování Výborem MO ČRS Žehuň /aklamací/všichni pro/ návrh byl přijat.

10.




Závěr (Ing. Jedlička):
Uvedl termín a místo příští výborové schůze 6.4.2018 Sány
Upozornil na školení nových členů, které proběhne tamtéž od 17:00
Rozloučil se čímž schůzi ukončil

V Dobšicích dne 3.3.2018

Zpracoval:
Mgr. Václav Wasserbauer
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