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lČ: 18572o22

Usnesení
Výroční členské schůze Mo ČRs, z.s', Mnichovo Hradiště

konané 22. éentna v Mnichově Hradišti

Členská schůze schvatuie:
a) zprávu o činnosti Mo za období od poslední členské schůze a plán práce na rok 2021

b) účetní závěrku za rok 2020

c) rozpočet na rok2021

d) zprávu ekonoma, účetního

e) zprávu hospodáře

f) zprávy vedoucích odborů a komisí (odbor mládeŽe, Dozorčí komise, Rybářské stráŽe a
Zpráva předsedy Mo)
g) členské povinnosti

} mimořádný finanční příspěvek ve výši í50,- Kč pro všechny členy Mo krom dětí do
15" let na činnost organizace

jednorázový vstupní peněŽní příspěvek (zápisné) ve rnýši 800'- Kč pro dospělé, 400,-
Kč pro dorost 16 -18* let a 200,- Kč pro děti do 15" let

pracovní povinnost ve výši 10 hodin všem členům do 65* let. (mimo dětí do 15* let,

Žen, ZTP, členům r4ýboru, DK a RS, kteří se aktivně podílejí na činnosti Mo)
V případě, Že nastane členu Mo nějaká mimořádná událost, můŽe písemně poŽádat
výbor Mo o zproštění brigád. Vše musí být písemně podloŽeno' Jednání o Žádosti
proběhne na nejbliŽší schůzi výboru. o uýsledku bude dotyčný člen písemně
informován' Nesplnění brigádní povinnosti je moŽné nahradit částkou í50'- Kč/
hodina nebo dodávkou krmiva pro ryby, ceny (poukazu) pro kulturníakce v hodnotě
ceny brigádnických hodin Symbolem * u věkorných kategorií je rozuměno ,,Včetně".
V roce 2022 si tak:

't12 Veselá zůstane i v roce 2022 revírem místního uýznamu

děti do 15 let)

evidence docházky a nevrácení povolenky k lovu v řádném termínu za účelem
sumarizace

poskytnutí slevy členům Mo z ceny povolenky na RMV Veselá. (STATUT společného
rybolovu a hospodařenína sdruŽených revírech Mo cRS v SUS)

bliŽšípodmínky výkonu rybářského práva na všech revírech Mo pro rok2022

h) cenu povolenky a podmínky k jejímu odběru na RMV Veselá č' r' 411 112

www. ry ba ri m h. cz, i nfo @ ryba ri m h. cz facebook: Čns vo Mn' Hradiště
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celoroční 2.800,-Kč
3 měsíční 2'24o'-Kč
měsíční 't.680'-Kč
14 denní 1.25o,-Kč
7 denní 800,-Kč
víkendová (Pá, So, Ne) 600,-Kč
1 denní 280,-Kč

slevu z ceny první odebrané povolenky (další budou jiŽ za plnou cenu) pro členy
ČRs, místníorganizace Mnichovo Hradiště ve výši:

dospělí
16-18", ZTP, důchodci nad 65* let
děti do 15* let

celoroční
3 měsíční
měsíční
14 denní
7 denní
1 denní

1.300'-Kč
1'650,-Kč
2'150,-Kč

Symbolem * u věkorných kategoriíje rozuměno ,,Včetně". V roce 2022 si tak
o ročník narození 1956 uplatní slevu na povolenku RMV Veselá >>> poslední 3

roky (včetně) musí být nepřetrŽitě členem Mo
o ročník narození2006 spadá do kategorie dorost
o ročník narození2003 spadá do kategorie dospělí

Rozlišujeme uýdej hostovských povolenek na RMV Veselá na registrované členy
Čnsl úRs a úasiníky rybářských lístků! Čten ČRsl MRS je řádně evidován, vlastní
členskou legitimaci, má uhrazenou známku na daný rok včetně záznamu o splněných
členských povinností. Vlastník rybářského lístku není nikde evidován a vztahujíse na
něho níŽe uvedené ceny:

5.000,-Kč
4.000'_Kč
2.000'-Kč
1.500'-Kč
1 .100,-Kč

300,-Kč

Zakoupení povolenky na RMV Veselá 411 1'12 nebude vázáno na odběr svazové
povolenkyl

V případě nárůstu ceny násadového kapra nebo platby nájemného za pozemky za
RMV Veselá můŽe výbor Mo odpovídajícím způsobem zuýšit cenu povolenek na
daný rok aŽo 2o%.

www. ryba ri m h. cz, i nfo @ rybo ri m h.cz Íacebook: Čns uo Mn' Hrodiště
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Členská schůze bere na vědomí:

a) zprávu dozorčí komise

b) udělení svazor4ých vyznamenání:

Antonín

Robert,

c) odstoupení z funkce člena rnýboru Mo př. Mareše Jiřího

Členská schůze volí:
a) delegáta územníkonference př. lng' Aleše Langra

b) náhradn íka za delegáta územní konference př. Tomáše Nohynka

c) nového člena do výboru Mo př. Jaromíra Dvořáka'

Členská schůze ukládá:
a) výboru Mo

měsíců od konání Výroční členské schůze písemnou formou a zveřejnit na

internetových stránkách. Pokud byly dotazy zodpovězeny na místě, tak není potřeba

písemně odpovídat.

jiny"n vodnícň ploch a pozemků do vlastnictví Mo za účelem zajištěnívýkonu

rybářského práva pro své členy.

vyhodnocovat.Zprávy z činnosti zveřejnit na webu Mo'

Usnesením zYýroční ělenské schůze v kanceláři a na webových stránkách Mo.

Středočeským územním svazem, místními organizacemi a dalšími institucemi.

zařízeníchv roce 2022' Na příštíVČS informovat členskou základnu.

pro organizaci' Tyto částky uvádět v zápisech výboru'

} Splatit mimořádnou splátku z půjčky od Středočeského územního svazu ve výši

1 .000.000 Kč do 30.6'2021.
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Zapracovat plán postupných oprav nazařízení na Horních Přesvlkách, případně tyto

opi"uy na hrázovém tělese a při rnýměně kabelu a výpustního potrubí zahájit a

v'průoerru let následně v opravě pokračovat. Alokovat pro rok 202112022 částku

3oo.ooo Kč na přípravu a zahájení prací na tyto opravy'

Zapracovat do BPVRP změnu způsobu lovu ryb udicí na Jizeře 6 v

pásmu od mostu v obci Mohelnice nad Jizerou po jez Hubálov: zákaz pouŽívání

nástrah Živočišného původu, rybolov výhradně s pouŽitím originálního jednoháčku

bez protihrotu (zama'čkávání protihrotu je vyloučen o), zákaz pouŽívání dvojháčků a

trojháčků, pouŽitívíceháčkorných nástrah, systémů, umělých nástrah, třpitek, woblerů,

apod' je povoleno pouze s originálnímijednoháčky bez protihrotu (zamačkávání

protihrotu je vyloučeno).

Zapracovat do BPVRP změnu způsobu lovu ryb udicí na revírech Zábrdka 1 a

Mohelka 1: lov povolen pouze na jeden háček bez protihrotu.

b) čIenům Mo

dodrŽování pořádku a čistoty v místě rybolovu

při vyplňování sumáře úlóvků na konci roku Ve smyslu metodických pokynů

uvedených v soupisu revírů

vlastnictví Mo v našem okolí informovat Wbor Mo

_b&
za Návrhovou komisi: Robert' Novák Josef, Dvořák Jaromír
dne 22' Čewna 202

www. rybo ri m h.cz, i nfo @ rybo ri m h.cz

Hradišti

facebook: čas uo Mn. Hradiště


