Usnesení výroční členské schůze MO ČRS Poděbrady konané dne 18.3.2017.

Výroční členská schůze schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program jednání VČS
Složení návrhové a mandátové komise
Zprávu o činnosti a finanční hospodaření za r. 2016
Způsob hospodaření MO pro r. 2017 – samostatný rybolov
Zprávu dozorčí komise
Brigádní povinnost na člena odpracovat 10 brigádních hodin. Při nesplnění povinnosti zaplatí
člen 100,- Kč za každou neodpracovanou hodinu. Platí pro r. 2017
7. Podkladem pro osvobození od brigád ze zdravotních důvodů je doklad od posudkového
lékaře
8. Člen odcházející z organizace při nesplnění brigádní povinnosti uhradí neodpracovanou část
této povinnosti v MO, od které odchází (tento bod vyplývá ze stanov ČRS)
Výroční členská schůze bere na vědomí
1. Zprávu předsedy MO za r. 2016
2. Nájemní smlouvy na vodní plochy jsou uzavřeny, v případě Vrbové Lhoty bude postupováno
dle informace, kterou přednesl předseda p. Linhart (uložení FP do notářské úschovy a podání
žaloby na určení výše nájmu).
3. Slevy na povolenky se týkají pouze držitelů platných průkazů ZTP a osob nad 70 let. Na
částečné invalidní důchody se žádná sleva nevztahuje.
4. Informaci o školení nových členů MO, které proběhlo 11.3.2017 na chatě u jezera
5. Zprávu o zastoupení družstva MO v extralize v přívlači v roce 2016, kterou přednesl člen
družstva p. Dušek
6. Zprávu o činnosti dětských rybářských kroužků, kterou přednesl předseda p. Linhart
7. Zprávu o Kapr maratonu, kterou přednesl ředitel závodu p. Šlejtr
8. Změnu míry sumce velkého na revíru 411054 s platností od r. 2017 na 20 cm
9. Zprávu jednatele MO p. Marka o stavu vod
10. Zprávu o průběhu závodů „O pohár krále Jiřího“.
11. Na revíru 411162 je hájení pouze do 31.3.2017 (změna uvedená v dodatku – chytá se od
1.4.2017)
12. Informaci výboru o koupi části pozemku – vodní plochy ve Vrbové Lhotě
Výroční členská schůze ukládá výboru MO
1. Plnění dodatků rybářského řádu vydaného MO ČRS Poděbrady pro r. 2017 v plném rozsahu
(povinnost každého člena), v případě, že člen MO neodevzdá povolenku ve stanoveném
termínu (15. leden kalendářního roku) bude mu uložena sankce 1000,- Kč
2. Organizačně zajistit školení nových členů MO, o proběhlém školení podat zprávu na
následující VČS
3. Do 2 měsíců od konání VČS projednat diskuzní příspěvky členů MO ve výboru MO ČRS
4. Zajistit konání voleb do výboru MO na VČS 2018
5. Organizačně zajistit důstojné oslavy 100 let výročí vzniku MO ČRS Poděbrady v r. 2018 dle
předloženého harmonogramu s limitem finančního plnění 150.000,- Kč

