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PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE 

25. 2. 2017 

 

1) Prezentace 

2) Zahájení členské schůze (přivítání hostů, uctění památky zesnulých členů) - Předseda 

3) Schválení programu ČS  - Předseda 

4) Volba mandátové a návrhové komise ~ Předseda komise:  Marek BRASLAVEC 

      ~ Členové komise: Karel COUFAL, Michael ŠILINGER ml. 

 

5) Kontrola plnění usnesení ČS 2016  - Hospodář 

6) Zpráva o činnosti MO za rok 2016 - Předseda 

7) Zpráva jednatele MO za rok 2016 - Jednatel 

8) Zpráva hospodáře - Hospodář 

 plnění plánu zarybňování 

 proškolení členů MO 

 činnost RS  

 bližší podmínky výkonu rybářského 

práva na revírech MO pro rok 2018 

 plány činnosti MO na rok 2017  

9) Informace referenta pro mládež - Ref. mlád. 

 vyhlášení soutěže za rok 2016 

10) Přestávka - 10 minut  

11) Finanční zpráva o výsledcích hospodaření - Pokladník 

 účetní závěrka za rok 2016 

 projednání a schválení rozpočtu na rok 2017 

12) Zpráva DK za rok 2016 - Předseda DK 

13) Zpráva MN komise  - Předseda MN komise 

 - Jednatel 

14) Schválení členských příspěvků a poplatků na rok 2018 dle stanov ČRS  

Zápisné dospělí  500,- Kč  

Zápisné mládež  250,- Kč  

Zápisné děti   70,- Kč  

Počet hodin pracovního ročního příspěvku = 10 hodin 

Sazba za 1 neodpracovanou hodinu = 100,- Kč 
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Stanovení úlev 

Povinnost odpracovat brigádnické hodiny se nevztahuje na: 

Osoby se zdravotním postižením 

Ženy 

Členy, kteří dovršili věk 63 let  

Členy RS, kteří aktivně vykonávají svou činnost 

Členy výboru, kteří aktivně vykonávají svou činnost 

Poplatky 

100,- Kč pokuta za nesprávně, neúplně nebo chybně vyplněnou sumarizaci  

300,- Kč pokuta za neodevzdanou povolenku v termínu (výtěžek bude použit  

na práci s mládeží) 

90,- Kč chod organizace  

20,- Kč poštovné 

50,- Kč příplatek za výdej povolenky mimo stanovené termíny 

15) Schválení kooptace člena výboru MO - Předseda  

 - Jiří Hofta  

16) Gratulace jubilantům - Předseda, jednatel 

17) Prostor pro vystoupení hostů - Předseda 

18) Diskuze - Předseda 

19) Přednesení a schválení usnesení ČS  - Předseda MN komise  

20) Závěr - občerstvení - Předseda 

 

 

 

 

 


