
USNESENÍ 

Členské sch ůze MO ČRS Nymburk konané dne 7.3.2015  

1. Členská sch ůze schvaluje: 
- Zprávu předsedy o činnosti MO za uplynulé období 
- Zprávu hospodáře za uplynulé období 
- Zprávu vedoucího rybářských stráží 
- Účetní závěrku MO za uplynulé období 
- Zprávu dozorčí komise za uplynulé období   
- Rozpočet MO na rok 2015 
- Plán práce MO na rok 2015 
- Kooptaci člena DK pana Vlastimila Semeckého 
- Bližší podmínky rybolovu na společných revírech v roce 2016 a 2017 
- Bližší podmínky rybolovu na RMV pro rok 2015 a 2016 

 
2. Členská sch ůze ukládá výboru MO 

- Ve spolupráci se základními školami nadále vychovávat mládež v rybářských 
zájmových kroužcích 

-     Zajistit zarybnění všech revírů v hospodaření MO minimálně v rozsahu     
       zarybňovacích plánů  
-      Zajistit pronájem chaty Rybářka a získané finanční prostředky použít na    
       zarybnění revíru a případné opravy chaty Rybářka 
-      obnovit aktualizaci informačních skříněk v Nymburce 
 

3. Členská sch ůze ukládá všem členům MO: 

Pro zajištění navrženého plánu práce odpracovat v roce 2015 každý 15 brigádnických hodin. 
Této povinnosti jsou zproštěni důchodci nad 65 let věku a držitelé průkazu ZTP a ZTPP a 
ženy. Neodpracované hodiny je možné nahradit finančně a to 50,- Kč za každou 
neodpracovanou hodinu. K evidenci brigád jsou vydávány brigádnické průkazy v nichž jsou 
odpracované hodiny potvrzeny pověřeným členem výboru. Průkazy se předkládají ke 
kontrole při prodeji povolenek.  

 
4. Členská sch ůze bere na v ědomí: 

- Revíry v hospodaření MO ČRS Nymburk nadále zůstávají i pro rok 2015 ve 
společném rybolovu ČRS. Výjimku tvoří RMV 411163 (revír místního významu), 
kde platí samostatná pravidla způsobu rybolovu 

- Informaci místopředsedy o vyhodnocení fotografické soutěže a o práci s dětmi 
- Zprávu předsedy SÚS Dušana Hybnera 
- Diskusní příspěvky pánů Petržílka, Bělského, Šimůnka a Pipka 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



5. Členská sch ůze pověřuje výbor MO: 
- K jednání a uzavření nájemních smluv s vlastníky, ale zejména uzavření kupních 

smluv na nákup chovných a sportovních vodních ploch a souvisejících pozemků, 
dle ekonomických možností organizace. 

- Nadále jednat s majiteli pozemků okolo jezera Sadská a dořešit otázku rybolovu 
v této lokalitě. 

 
     6.    Členská sch ůze zamítá:  
 
           -     návrh pana Vlastimila Šimůnka na vyslovení nedůvěry předsedovi MO panu           
                 Zdeňku Dvořákovi a jeho odvolání z funkce. Pro tento návrh hlasoval 1 člen, 6  
                 členů se zdrželo hlasování a proti návrhu bylo 180 členů. Pan Dvořák zůstává  
                 nadále ve funkci předsedy MO. 
 

Schváleno členskou schůzí v Nymburce dne 7.3.2015 

 

Za návrhovou komisi:          Alois  B u l t m a n    ……………………………… 

 

           Jakub  K e m r  ……………………………… 

 

           Milan  S t e h l í k   ……………………………… 

     

 
 

 


