Český rybářský svaz, z.s.,
místní organizace Mnichovo Hradiště
Sokolovská 1464, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 18572022

Výroční členská schůze 04.04.2015
restaurace Skála, Klášter Hradiště nad Jizerou
Usnesení:
A: Členská schůze schvaluje:
- program VČS
- kooptaci nového člena výboru př. OT
- navýšení počtu členů výboru MO z 9 členů na 11
- volbu nového člena výboru př. JĎ
- zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze (05.04. 2014)
- účetní závěrku za rok 2014
- plán činnosti a finanční rozpočet na rok 2015 ve výši 1.337.400 Kč
- zprávu hospodáře a zarybňovací plán na rok 2015
- rozdělení dotace Mě Ú Mnichovo Hradiště (z toho 1/3 pro děti do 15 let a mládež 16-18 let)
- pro rok 2016: mimořádný finanční příspěvek ve výši 50Kč pro všechny členy MO kromě
dětí do 15 let na činnost organizace, jednorázový vstupní peněžní příspěvek ( zápisné ) ve
výši 1.000Kč pro dospělé, 500Kč pro mládež 16-18 let a 250Kč pro děti do 15 let, finanční
poplatek za vstupní školení nových členů ve výši 200Kč, pracovní povinnost ve výši 10
hodin členům do 65 let včetně ( mimo dětí do 15 let, žen, ZTP, členů výboru, DK a RS,
kteří se aktivně podílejí na činnosti MO), kterou při nesplnění je možné nahradit částkou
200Kč / 1 hodinu nebo dodávkou krmiva pro ryby v hodnotě ceny brig. hodin, setrvání naší
MO ve společném výkonu rybářského práva v rámci SÚS Praha s tím, že revír číslo 411 112
VESELÁ zůstane revírem místního významu, poplatek ve výši 100Kč za nesprávně vyplněný
sumář úlovků (z poplatku vyjmuty děti do 15 let – nařízeno proškolení), poplatek ve výši
500Kč (nové proškolení členů) za závažné chyby při vyplňování evidence docházky a
úlovků, sumarizace
- poskytnutí slevy členům MO z ceny povolenky na RMV Veselá (STATUT společného
rybolovu a hospodaření na sdružených revírech MO ČRS v SÚS Praha)
- bližší podmínky výkonu rybářského práva na RMV Veselá pro rok 2016 (stejné jako v roce
2015)
- zavedení max. horní hranice na RMV Veselá pro kapra obecného 60cm včetně. Tato
ulovená ryba se musí neprodleně po ulovení a s co největší šetrností opět vrátit zpět do
revíru, kde byla ulovena.
- způsob odměňování předsedy, hospodáře a správce kanceláře MO bylo schváleno dle
předloženého návrhu
B: Členská schůze bere na vědomí:
- zprávu dozorčí komise ( DK )
- udělení svazových vyznamenání členům MO (viz příloha)
C: Členská schůze stanovuje:
- cenu povolenek na RMV Veselá na rok 2016:
celoroční
2.500,-Kč
7 denní
700,-Kč
3 měsíční
2.000,-Kč
víkendová (Pá, So, Ne)
550,-Kč (dodržet denní dobu lovu)
měsíční
1.500,-Kč
1 denní
250,-Kč
14 denní
1.100,-Kč
… děti do 15 let mají slevu 50% s podmínkou: výkon rybářského práva povolen pouze na 1
prut (vyznačeno v povolence na RMV Veselá č. 18)
… slevu z ceny celoroční povolenky pro členy ČRS, místní organizace Mnichovo Hradiště ve
výši:

Český rybářský svaz, z.s.,
místní organizace Mnichovo Hradiště
Sokolovská 1464, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 18572022
dospělí
1.150,-Kč
16.-18., stud., ZTP, důchodci nad 65 let
1.500,-Kč
děti do 15 let
1.850,-Kč
… zakoupení povolenky nebude vázáno na odběr svazové povolenky !!!
… v případě nárůstu ceny násadového kapra o více než 10% může výbor MO odpovídajícím
způsobem zvýšit cenu povolenek do 31.12.2015
D: Členská schůze ukládá:
1) výboru MO:
a) projednat přednesené diskusní příspěvky a podat potřebná vysvětlení členům do 2
měsíců od konání členské schůze písemnou formou a zveřejnit na internetových
stránkách
b) pokračovat v jednáních o dlouhodobých pronájmech, případně o koupi rybníků a
jiných vodních ploch a pozemků do vlastnictví MO za účelem zajištění výkonu
rybářského práva pro své členy
c) přijmout zásady poskytování úlev v plnění brigádnických povinností u důchodců, žen,
osob se zdravotním postižením, členům, kteří dovršili věk 65 let včetně, invaliditu 3.
stupně pokud bude doložena lékařským potvrzením
d) důsledně zajišťovat v průběhu roku činnost rybářské stráže a tuto dvakrát za rok
vyhodnocovat
e) umožnit členům seznámit se s obsahem zápisů z výborových schůzí a usnesením
z členské schůze v kanceláři a na webových stránkách MO
f) pokračovat ve spolupráci se sousedními MO ČRS
g) pokračovat v jednáních s Mě Ú MH, Krajským úřadem Středočeského Kraje Praha,
Středočeským územním svazem Praha a dalšími institucemi
h) zajistit uspořádání rybářských závodů popřípadě rybářských plesů
i) hospodařit na rybochovném zařízení Mukařov účelně a hospodárně
j) dozorčí komisi sledovat investice a náklady na rybochovných zařízeních v roce 2015
včetně hospodaření a na příští schůzi informovat členskou základnu
k) na účet z prodeje nové líhně přidávat finanční prostředky získané ze zápisného a
finanční prostředky čerpat pouze se souhlasem členské schůze
l) Schvalovat veškeré navrhované odměny a vyplácené zakázky za provedenou práci
pro organizaci. Tyto částky uvádět v zápse výboru.
2) členům MO:
a) při výkonu rybářského práva důsledně dodržovat platnou legislativu, jakož i
dodržování pořádku a čistoty v místě rybolovu
b) aktivně se podílet v rámci možností na veškeré činnosti (zejména uspořádání
rybářských závodů, plesů) v rámci MO
c) důsledně dbát na správné vyplňování všech zápisů do „evidence docházky a úlovků“
a „sumáře úlovků a docházek“ povolenky k lovu ve smyslu metodických pokynů
uvedených v soupisu revírů
E: Členská schůze děkuje:
1. Městu Mnichovo Hradiště a pravidelným sponzorům za trvalou podporu MO.
2. Všem členům ČRS, MO Mnichovo Hradiště, kteří si vzorně plní své povinnosti.
Poznámka:
Usnesení VČS je závazné pro všechny orgány a členy MO
V Mnichově Hradišti 04.04.2015
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Podpisy členů návrhové komise: př. FB, KH, SB

