
USNESENÍ 

Členské schůze MO ČRS Nymburk konané dne 16.4.2016 

1. Členská schůze schvaluje: 

- Zprávu předsedy o činnosti MO  

- Zprávu hospodáře za uplynulé volební období 

- Účetní závěrku MO za uplynulé volební období 

- Zprávu dozorčí komise za uplynulé volební období 

- Kooptaci člena výboru pana Ladislava Hrábka  

- Delegáta J.Vetešníka na Konferenci ČRS SÚS v Průhonicích dne 19.5.2016  

- Rozpočet MO na rok 2016 

- Plán práce MO na rok 2016 

2. Členská schůze 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, případně prodej chaty Rybářka v Sadské a získané finanční 

prostředky použít na zarybnění revíru a případně nákup nových sportovních revírů 

3. Členská schůze ukládá všem členům MO: 

Pro zajištění navrženého plánu práce odpracovat v roce 2016 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 schůze bere na vědomí: 

- Revíry v hospodaření MO ČRS Nymburk nadále zůstávají i pro rok 2016 ve 

společném rybolovu ČRS. Výjimku tvoří RMV 411163 (revír místního významu), 

kde platí samostatná pravidla způsobu rybolovu. Bližší podmínky rybolovu na rok 

2016-2017 pro sdružené revíry a RMV na rok 2016 byly projednány a 

odsouhlaseny členskou základnou. 

5. Členská schůze 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. 

Schváleno členskou schůzí v Nymburce dne 16.4.2016 

Za návrhovou komisi:  Dědourek Miroslav, Vladimír Jelínek a Baytalon Miroslav . 

 

 

 


