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

Výroční členská schůze 24.03.2018
sál OÚ, Klášter Hradiště nad Jizerou

Usnesení VČS 2018
A: Členská schůze schvaluje:


Zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze. (25.03.2017)



Účetní závěrku za rok 2017.



Plán činnosti a finanční rozpočet na rok 2018. Příjmy_1.467.700,-Kč a výdaje
1.582.900,-Kč.



Zprávu hospodáře a zarybňovací plán na rok 2018.



Přímou volbu předsedy MO př. NOHYNKA Tomáše pro funkční období 2018 – 2022 .



Volbu Výboru MO pro funkční období 2018 – 2022 ve složení: př.
BĚHOUNEK
Bohuslav, ČERMÁK Filip, ĎURČEK Josef, Ing. FALTYS Pavel, HÝBNER Dušan, Bc.
LANGR Aleš, MAREŠ Jiří, TUČEK Ondřej, ŠŤASTNÝ Jan.



Volbu DK MO pro funkční období 2018 – 2022 ve složení: DOLEJŠÍ Robert, KUTÁČ
Tomáš, JAVOREK Petr, Dis.



Volbu delegáta na konferenci SÚS př. Bc. LANGR ALEŠ. (náhradník př. NOHYNEK
Tomáš) Delegát dostal mandát k podpoře volby př. HÝBNERA Dušana do výboru
ČRS SÚS a na post předsedy ČRS SÚS. K podpoře vzniku rozvojového fondu při
SÚS, který bude sloužit k nákupu vodních ploch.
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 pro rok 2019:
 Mimořádný finanční příspěvek ve výši 150,- Kč pro všechny členy MO kromě
dětí do 15* let na činnost organizace.
 Jednorázový vstupní peněžní příspěvek (zápisné) ve výši 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 výboru, 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
výsledku bude dotyčný člen písemně informován.
Symbolem * u věkových kategorií je rozuměno „včetně“. V roce 2019 si tak:
 ročníku narození 1953 odpadá brigádní povinnost
 ročníku narození 2003 nastává brigádní povinnost
 Nesplnění brigádní povinnosti je možné nahradit částkou 150,- Kč/ hodina
nebo dodávkou krmiva pro ryby, ceny (poukazu) pro kulturní akce v hodnotě
ceny brigádnických hodin.
 Setrvání naší MO ve společném rybolovu v rámci ČRS SÚS s tím, že revír
číslo 411 112 Veselá zůstane i v roce 2019 revírem místního významu.
 Poplatek ve výši 100,- Kč za nesprávně vyplněný sumář úlovků (z poplatku
vyjmuty děti do 15* let – nařízeno proškolení)
 Poplatek ve výši 500,- Kč (nové proškolení členů) za závažné chyby při
vyplňování 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 hospodaření na sdružených revírech MO ČRS v SÚS).
 Bližší podmínky výkonu rybářského práva na všech revírech MO pro rok 2019.
Úprava min. míry u candáta obecného na revíru RMV Veselá 411 112. Nově
si bude možné úlovek ponechat od 55cm. (Původně bylo 45cm.)

B: Členská schůze bere na vědomí:


Zprávu dozorčí komise.



Udělení svazových vyznamenání členům MO (viz. Zápis)
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C: Členská schůze stanovuje cenu povolenek k lovu na RMV Veselá
411 112:
celoroční
3 měsíční
měsíční
14 denní
7 denní
víkendová (Pá, So, Ne)
1 denní

2.500,-Kč
2.000,-Kč
1.500,-Kč
1.100,-Kč
700,-Kč
550,-Kč
250,-Kč

Slevu z ceny povolenky pro členy ČRS, místní organizace Mnichovo Hradiště ve výši:
dospělí
1.150,-Kč
16-18*, stud., ZTP, důchodci nad 65* let 1.500,-Kč
děti do 15* let 1.850,-Kč
Symbolem * u věkových kategorií je rozuměno „včetně“. V roce 2019 si tak:
 ročník narození 1953 uplatní slevu na povolenku RMV Veselá >>> poslední 3 roky
(včetně) musí být nepřetržitě členem MO
 ročník narození 2003 spadá do kategorie dorost
 ročník narození 2000 spadá do kategorie dospělí
Rozlišujeme výdej hostovských povolenek na RMV Veselá na registrované členy ČRS/ MRS
a vlastníky rybářských lístků!


Člen ČRS/ MRS_ je řádně evidován, vlastní členskou legitimaci, má uhrazenou
známku na daný rok včetně záznamu o splněné brigádní povinnosti.
celoroční
3 měsíční
měsíční
14 denní
7 denní
víkendová (Pá, So, Ne)
1 denní



2.500,-Kč
2.000,-Kč
1.500,-Kč
1.100,-Kč
700,-Kč
550,-Kč
250,-Kč

Vlastník rybářského lístku_není nikde evidován.
celoroční
3 měsíční
měsíční
14 denní
7 denní
1 denní

5.000,-Kč
4.000,-Kč
2.000,-Kč
1.500,-Kč
1.100,-Kč
300,-Kč

Zakoupení povolenky na RMV Veselá 411 112 nebude vázáno na odběr svazové povolenky!
V případě nárůstu ceny násadového kapra nebo platby nájemného za pozemky za RMV
Veselá může výbor MO odpovídajícím způsobem zvýšit cenu povolenek na daný rok až o
20%.
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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 …všechny dotazy byly zodpovězeny na VČS. Vše je uvedeno v zápise ze
schůze, který bude dostupný na webových stránkách a na kanceláři MO. Není
potřeba písemně odpovídat.
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) Důsledně zajišťovat v průběhu roku činnost rybářské stráže a tuto dvakrát za rok
vyhodnocovat. Zprávy z činnosti zveřejnit na webu MO.
d) Umožnit členům seznámit se s obsahem zápisů z výborových schůzí a Usnesením
z členské schůze v kanceláři a na webových stránkách MO.
e) Pokračovat ve spolupráci se sousedními MO ČRS.
f) Spolupracovat s MěÚ Mnichovo Hradiště, Krajským úřadem Středočeského kraje,
Středočeským územním svazem a dalšími institucemi.
g) Zajistit uspořádání rybářských závodů případně rybářského plesu.
h) Hospodařit na všech rybochovných zařízení účelně a hospodárně.
i)

Dozorčí komisi sledovat investice, náklady a hospodaření na všech rybochovných
zařízeních v roce 2019. Na příští VČS informovat členskou základnu.

j)

Schvalovat veškeré navrhované odměny a vyplácené zakázky za provedenou práci
pro organizaci. Tyto částky uvádět v zápise výboru.

k) Do konce roku 2018 vytvořit druhou odstavnou plochu v zadní části RMV Veselá za
účelem parkování osobních automobilů a tím zpřístupnit tuto část revíru.
l)

Do konce roku 2018 zpřístupnit pro rybáře část nově nakoupených pozemků v zadní
části. Hájený úsek se tím zmenší.

m) Ustanovit pravidla pro výkon a pravomoc „Pověřeného správce revíru Veselá“ (dále
jen PSRV) na pozemcích v kú Veselá a kú Ptýrov, včetně zajištění obsazení a
zmocnění osob do PSRV.
n) Ustanovit pravidela při využívání pobřežních pozemků ve vlastnictví a v užívání ČRS,
MO Mn. Hradiště v kú Veselá a kú Ptýrov.
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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 v rámci.
c) Důsledně dbát na správné vyplňování všech zápisů do evidence docházky a úlovků a
při vyplňování sumáře úlovků na konci roku ve smyslu metodických pokynů
uvedených v soupisu revírů.

E: Členská schůze děkuje:
1. Městu Mnichovo Hradiště a pravidelným sponzorům za trvalou podporu MO.
2. ČRS SÚS za metodickou pomoc a podporu činnosti MO.
3. Všem členům ČRS, z.s., MO Mnichovo Hradiště, kteří si vzorně plní své povinnosti.

Usnesení VČS je závazné pro všechny orgány a členy MO.

Návrhová komise:
BEJR Stanislav, KOŘÍNEK Jan, VAVŘÍK Miloslav

dne 24. března 2018
v Klášteře Hradišti nad Jizerou
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