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U s n e s e n í 

členské schůze MO ČRS Bělá pod Bezdězem 

konané dne 15. 2. 2014 v Sokolovně v Bělé pod Bezdězem 

 

 

A. Členská schůze schvaluje: 
 

a) zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze; 

b) zprávu jednatele MO; 

c) zprávu hospodáře MO; 

d) účetní závěrku za rok 2013; 

e) rozpočet na rok 2014; 

f) výši ročních poplatků na rok 2015; 

g) členské povinnosti – počet brigádnických hodin a výši jejich finanční náhrady; 

h) úlevy z povinnosti odpracovat brigádnické hodiny pro: ženy, osoby se zdravotním 

postižením, členy, kteří dovršili věk 63 let, členy výboru MO a RS, kteří aktivně 

vykonávají svou činnost; 

i) bližší podmínky výkonu rybářského práva pro rok 2015 (stejné jako v roce 2014); 

j) ponechání všech revírů MO ve společném hospodaření pod ČRS SÚS. 

 

 

B. Členská schůze bere na vědomí: 
 

zprávu dozorčí komise. 

 

C. Členská schůze volí: 
 

a) výbor MO ČRS ve složení: Jiří DVOŘÁK, Dušan HÝBNER, Jaroslav TOŠOVSKÝ,  

Jakub TOŠOVSKÝ, Miroslav NEUMAN, Jiří HOFMAN, Jiří VRABEC,  

Karel COUFAL, Ladislav MĚŠŤAN; 

 

b) dozorčí komisi MO ČRS ve složení: Michael ŠILINGER st., Petr BERGMANN,  

   Karel LAMMEL; 

 

c) delegáta na územní konferenci: Miroslava NEUMANA. 

 

Členská schůze navrhuje: 

delegáta Republikového sněmu ČRS – Dušana HÝBNERA.  
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D. Členská schůze schvaluje a podporuje kandidaturu Dušana HÝBNERA do výboru 

ČRS SÚS a hospodářského odboru ČRS SÚS, dále pak nominaci a kandidaturu 

Miroslava NEUMANA do odboru čistoty vod ČRS SÚS. 
 

E. Členská schůze ukládá výboru MO: 

 

a) realizovat zásady poskytování úlev v plnění brigádnických povinností u žen, osob se 

zdravotním postižením, členů, kteří dovršili věk 63 let, členů výboru MO a RS, kteří 

aktivně vykonávají svou činnost; 

b) zajistit uspořádání veřejných rybářských závodů; 

c) zajistit uspořádání místních rybářských závodů; 

d) zajistit uspořádání dětských rybářských závodů a dětského dne se Slonem; 

e) nadále jednat o vhodných možnostech pronájmu vodních ploch; 

f) důsledně zajišťovat v průběhu roku činnost rybářské stráže a tuto dvakrát za rok 

vyhodnocovat; 

g) v případě zájmu dětí zabezpečit činnost dětského rybářského kroužku. 

 

F. Členská schůze ukládá všem členům MO: 
 

a) při výkonu rybářského práva důsledně dodržovat platnou legislativu, jakož i dodržování 

pořádku a čistoty v místě rybolovu; 

b) aktivně se podílet v rámci vlastních možností na veškeré činnosti (zejména uspořádání 

rybářských závodů) v rámci MO;  

c) důsledně dbát na správné vyplňování všech zápisů do „evidence docházky a úlovků“  

a „sumáře úlovků a docházek“ povolenky k lovu ve smyslu metodických pokynů 

uvedených v soupisu revírů. 

 

G. Děkuje: 
 

1. Městu Bělá pod Bezdězem a pravidelným sponzorům za trvalou podporu MO ČRS. 

2. Všem členům MO ČRS Bělá pod Bezdězem, kteří si vzorně plní své povinnosti. 

 

Podpisy členů návrhové komise:      

                 Zapsal: 

 …………………….  ……………………..  …………………  Neuman Miroslav v.r. 
Tošovský Jakub v.r. Bergmann Petrv v.r. Hofman Jiří v.r. 

předseda komise člen komise člen komise 

 


