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UsNEsENÍ
z členské schůze ČRS z.s. místní organizace
Jindřichův Hrade c ze dne L2. ěervna 2O2L

Pro plynulou a úspěšnou činnost naší místní otganízace v nastávajícím
období, výsledkem které, by měl být efektivní chov ryb a úspěšný rybolov na
sportovních vodách, dnešní členská schůze:

Všem oceněným členům místní organizace.

B. Schvaluíe

I. Zprávu předsedy místní organizace o činnosti výboru místní organizace za
období od minulé členské schůze, přednesené závéry krajské konference
JčÚS 2OI9 a republikového sněmu ČRS z podzimu 2OI8.

2. Zprávu o finančním hospodaření MO ČRS J.Hradec za rok 2O2O a návrh
rozpočtu na rok 2O2I, jakož i zprávu komise pro zarybnění a zprávu
dozorčí komise.

Odpracování brigádnické povinnosti v roce 2O2l je jedna z podmínek pro
vydání povolenky k rybolovu pro rck 2022. V rámci naší otganizace je
stanovena povinnost na 10 hodin pro členy MO ČRS J. Hradec, kteří
nedovršili věku 65 let. Tato povinnost platí i pro invalidní důchodce a
držítele průkazu ZTP, kteří nedovršili věku 65 let s tím, že na svolané
brigádě brigádniclý refereqt přidělí'práci dle schopností a zdravotní
způsobilosti člena. Cena neodpracované brigádnické hodiny se stanovuje
ve výši 100,- Kč/hod pro rok 2021.

Stejnou brigádnickou povinnost 10 hodin má i mládež do 18-ti let, která
dovrší v letošním roce 16 let věku. Cena neodpracované brigádnické
hodiny se stanovuje ve výši 50,- Kč pro rok 2021. Termíny jednotlivých,
pracovních brigád budou zveřej ňovány obvykljrm způsobem.
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5. Osvobození od brigádnické povinnosti pro všechny členky a držitele
průkazu ZIP-P MO ČRS J.Hradec.

6. Poplatek za školení pro nové členy je stanoven ve výši 300,- Kč pro
dospělé a 2OO,-Kč pro děti a mládež do 18-ti let věku, pokud se pak
následně stanou členy MO ČRS z.s. Jindřichův Hradec a v této organizací
budou působit minimálně po dobu S-ti let. Pokud toto kritérium nechtějí
splnit, je jim umožněno absolvovat školení a přezkoušení nutné pro
vydání rybářského lístku, ale poplatek za školení pro nové členy je
stanoven ve výši 5O0,- Kč. Děti do věku 15 let jsou při vstupu do MO
ČnS ;.Hradec osvobozeni od vstupního poplatku, který činí pro nové
členy 500,- Kč a pro mIádež od 16-ti do 18-ti let je stanoven na 20O,- Kč.

C. Ukládá výboru MO ČRS z.s. Jindř. Hradec

|.Intenzívni produkcí chovu lyb, sohledem na íinanční náklady vtéto
činnosti, dodržet maximální efektivnost chovu násad s cílem nadále
zlepšovat zarybněním revírů podmínky k rybolovll pro jednotlivé členy

2. DŮsledně zajišťovat v průběhu roku činnost rybářské stráže a tuto
dvakrát za rok vyhodnocovat.

Aktivně se účastnit všech vyvolaných jednání týkajících se jak revírů
JčÚS, tak i revírů MO ČnS z.s. Jindřichův Hradec a následně po
jednáních vyžadovat záznam nebo protokol z téchto jedná,rrí, v originále
pobtrzeném účastníky jednání (úřady, organízacemi nebo fyzic§ými či
právniclrymi osobami). 

i

Aktivně se podílet na vyhledávání případných nových revírů JčÚS či MO
ČnS z.s. Jindřichův Hradec a vést potřebná jednání vedoucí k jejich
získání pro výkon rybářského práva pro.členy ČnS,

Ve spolupráci s baštýři a všemi členy MO ČRS, zjišťovat a hlásit škody
zpŮsobené rybožravými predátory za účelem úhrady vzniklých škod, které
budou nárokovány u příslušných orgánů.

Rozpracovat a plnit usnesení z úzer:rl;ní konference JčÚS.

Efektivně zhodnocovat majetek MO ČRS z.s. Jindřichův Hradec.

8. Podporovat činnost rybářského kroužku s cílem výchovy nových členů
rybářského svazl), jejich co největšího zapojení do závodní činnosti a
chodu MO ČRS z.s. y Jindřichově Hradci

9. Podporovat činnost rybářského závodního klubu s cílem co největšího
zapojení členŮ rybářského svazu a zajístit tak důstojnou reprezentaci MO
ČPS z.s. v Jindřichově Hradci a Města Jindřichův Hradec.
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