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10. Zíídit v kanceláři MO ČRS z.s. vJindřichově Hradci platební terminál
pro bezhotovostní platby členŮ a zároveň ukládá vybírat manipulační
poplatek, při platbě platební kartou, a to 4O,- Kč za každou položku

D. Uklá dá dozorěí komisi MO čnS z.s. J. Hradec

Provádět kontroly dle stanov a jednaciho řádu CRS.

Provádět pravidelné kontroly a revíze podle plánu.

Důsledně dodržovat kontrolu zarybřtovacích plánů pro jednotlivé revíry.

Čtvrtletně provést kontrolu íinančního hospodaření MO ČRS, závodn7ho
oddílu a využív ání motorovYch v ozídel

5. Provádět průběžnou kontrolu plnění usnesení přijatého dnešní členské
schůze.

E. Ukládá všem členům MO čnS z.s. J. Hradec

1. Důsledně dbát na správné vyplňování předepsaných listin a tiskopisů
příslušných pro rybolov, zejrnéna přehledu o úlovcích dle předtisku
uvedeného v soupisu revírů a §to v předepsaném termínu odevzdávat.
V případě nesplnění této povinnosti bude postupováno v souladu
s jednacím řádem, stanovami ČRS a statutem SRH v platném znéní.

Platby členslých příspěvků a ostatní platby nutné k vystavení povolenky
se uznají pouze po předložení útržku zaplacené poštovní poukázlqr nebo
po předložení bankovního výpisu zbéžného účtu člena MO, příp. platbou
kartou

Důsledně ' dodržor^t platnou legislativu a souvislosti s výkonem
rybářského práva a aktivně se podílet na veškeré činnosti v rámci MO
ČnS z.s. Jindřichův Hradec, jakož i důsledné dodržování pořádku a
čistoty v místě rybolovu.

V rámci svých možností a schopností zjednat nápravu v případě možného
porušení zákona, vyhlášlry, či blřších podmínek výkonu rybářského
práva ostatními účastníky 'a v případě potřeby neprodleně informovat
buďto rybářskou stráž nebo v závažnějších případech, kdy by hrozilo
nebezpeči z prodlení přímo Policii ČR na linku 158.
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F. Potvrzuíe pro r. 2O21

V roce 2OI8 zvolené delegá§ územní konference - Kamila Hofmana a jako
náhradníka Luboše Broma a zároveřtjim dává mandát hlasovat při jednání
o co nejlepším postavení JčÚS a MO ČRS z.s. J.Hradec v rámci celého čns -
celosvazového rybolovu a hospodaření.

G. Děkuie

1. Městu Jindřichův Hradec za trvalou podporu MO ČRS z.s. Jindřichův
Hradec a jejího závodního oddílu LRU plavaná.

2. Všem členům MO ČRS z.s. Jindřichův Hradec, kteří si vzorně plní své
povinnosti

H. Žede

1. Všechny své členy, aby se aktivně podíleli na mimořádných úkolech MO
ČRS z.s. Jindřichův Hradec a při ochraně a kontrole zákonného jednání jak
rybářů, tak i ostatních osob na revírech v její správě.

Za správnost - návrhová komise:

Předseda komise: Bohumil Rod

Člen komise: Josef Vlk ť(!

Ing Jan KostkaČlen komise:
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