Český rybářský svaz, z. s.,
místní organizace Týniště nad Orlicí

USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
konané dne 15. 3. 2019 v Týništi nad Orlicí
1. ČLENSKÁ SCHŮZE SCHVALUJE
a) Zprávy jednotlivých odborů o činnosti místní organizace za poslední období.
b) Účetní uzávěrku za rok 2018.
c) Návrh rozpočtu na rok 2019.
d) Zprávu revizní komise.
e) Nové členy revizní komise:
Petr Andres
Vladimír Fikr
f) Požadavek na VČÚS pro revír 451060 od roku 2020 včetně úprav v popisu revíru:
aa) Míra štiky obecné 60 cm
ab) Míra Lína obecného 30 cm
ac) Doplnit: Součástí revíru jsou i odstavená ramena a zatopené propadliny v povodí revíru Orlice 3
2. ČLENSKÁ SCHŮZE UKLÁDÁ ČLENŮM MÍSTNÍ ORGANIZACE
a) Členům do 65 let věku včetně, kteří budou požadovat vydání povolenky k rybolovu, odpracovat dle
svých pracovních, fyzických a zdravotních možností 10 brigádnických hodin.
V případě neodkladných a havarijních prací může být brigádnická povinnost zvýšena během roku a
členové budou informováni cestou vývěsních skříněk a webových stránek místní organizace.
Členové, kteří nebudou požadovat vydání povolenky v roce 2020, nemusí brigádnickou povinnost
splnit. Tato skutečnost bude zaznamenána v členském průkazu. Tito členové nemají nárok na
vydání povolenky.
Členové, kteří budou požadovat vydání povolenky a kteří předloží potvrzení o neschopnosti
vykonávat fyzicky namáhavé práce, jsou povinni brigádnickou povinnost splnit. K tomu jim bude
zajištěna práce odpovídající jejich zdravotnímu stavu.
Náhradou za neodpracované brigádnické hodiny se připouští uhradit poplatek ve výši 125 Kč za
jednu neodpracovanou hodinu.
Členové, kteří budou požadovat výdej povolenky mimo termín hromadných výdejů,
organizovaných výborem místní organizace, uhradí administrativní poplatek ve výši 50,- Kč za
jednu povolenku
Termín: průběžně do konce roku 2019

Kontroluje: výbor MO ČRS

b) Oznámení termínů brigád bude prováděno cestou vývěsních skříněk a webových stránek a FB MO.
Termín: průběžně dle potřeby

Odpovídá: výbor MO ČRS

c) Úhradu příspěvku na nákup krmiva ve výši 100 Kč na každého člena MO.
Termín: při výdeji členských známek

Odpovídá: členové MO ČRS

d) Provádět sběr suchého krmiva. Krmivo se odevzdává na rybničním hospodářství při provádění
brigád nebo po dohodě členům výboru MO.
Termín: průběžně celý rok

Odpovídá: členové MO ČRS

e) Nahlásit písemně/elektronicky na adresu MO ČRS změnu bydliště nebo zdravotního stavu.
Termín: průběžně

Odpovídá: členové MO ČRS

4. ČLENSKÁ SCHŮZE UKLÁDÁ VÝBORU MÍSTNÍ ORGANIZACE
a) Podle potřeby doplňovat členské schůze o odborná školení a při oznámení změn v rybářském řádu
nebo soupisu revírů informovat členy cestou vývěsních skříněk a webových stránek MO ČRS.
Termín: na členské schůzi a v průběhu roku

Odpovídá: výbor MO ČRS

b) Uspořádat rybářské závody pro děti a mládež.
Termín: II. pololetí 2019

Odpovídá: výbor MO ČRS

c) Výroční členskou schůzi v roce 2020 uspořádat v měsíci březnu 2020. Schůze bude svolána na
páteční podvečer, pozvánka s programem schůze bude zveřejněna prostřednictvím vývěsek a
webových stránek organizace nejpozději 30 dní před konáním schůze.
Termín: únor – březen 2020
V Týništi nad Orlicí dne 15. 3. 2019
Zapsal:
Štěpán Sedláček, jednatel MO
Ověřil:
Miroslav Matouš, předseda MO

