Českýrybářský svaz

Místníorganizace Rokvcanv

USNESENI

z členskéschůze ČnSo z. srmístníorganizaceRokycany
konané dne

1,6.

3. 2019

Členská schůze schvaluje:
a.) zprálu o činnosti místníorgarizace a výsledcích hospodařeni za období od 17.3. 2018 do
16.3.2019.
b.) Roění účetníuzávěrku zarok2018;
c.) Plrán činnosti MO Rokycany na rok 2019;
d.) Rozpočet na rok 2019;
e.) Pracovní ročnípříspěvek ajeho finančnínáhradu takto:
a. výši pracovního ročníhopříspěvkupro odpracování v roce 2019 pro dospělé -ženy
i muže 10 hodin amládež ve věku od 16 do 18 let 5 hodin.
b. finanění náhradu za jednu neodpracovanou hodinu ve výši 50,- Kč pro všechny
dospělé am|ádež od 16 do 18let;
c. Výši finančnínáhrady neodpracovaného ročníhopracovního příspěvku, která je
součinem počtu neodpracovaných hodin pro danou kategorii členůa výše finanční
nráhrady za neodpracovanou hodinu. Tato finančnínáhrada činí500r- Kč pro
všechny dospělé s výjimkou držitelůprťrkazu ZTP,ZTPP a250,- Kč pro mtádež od
16 do 18let.
d. osvobození ělenů od 65 let věku od pracovního ročníhopříspěvku.
e. qiši jednorénovéhovstupního peněžního příspěvku (zápisné) pro dospělé 500,- Kč,
pro mládež 200,- Kě, pro děti do 15 let věku 100,- Kč.

členská schůze bere na vědomí:
a.) zprávuo činnosti dozorčíkomise;
b.) udělení svazových vyznamenání členům
o bronzový odznak - Václav Karel, Jan Ševčík
. zlatý odznak - Imrich Borároš;
o čestnélznánimRady ČRS - Jaromír Klír
členská schůze ukládá:
a.) qfboru MO projednat přednesené diskusní příspěvky a podat potřebná vysvětlení do 2
měsíců od konrání schůze;
b.) výboru MO, hospodařskému odboru MO, rybrářské stráži poskytnout pomoc řediteli
závodu Jindřichovi Kalivodovi a zajistit uspořádání tradičníchdětských rybářských závodtt
v termínu podle Planu ěinnosti MO pro rok2019;
c.) l}boru MO, hospodářskému odboru MO, rybářské strráži poskýnout pomoc hlavnímu
orgatizátorovi Jindřichovi Kalivodovi a zajistit uspořádrání okresního kola ,,Zlaté udice"
v termínu podle Planu činnosti MO pro rok 2019;
d.) v}boru MO, hospodařskému odboru MO, rybrářské strtížiposkytnout pomoc hlavnímu
pořadateli Václavu Lisému azajistit uspořádání tradičníchrybářských závod.ů pro dospělé
s možností účastičlenůČRS od jiných MO v termínu podle Plánu činnosti MO pro rok

e.)

20I9;
výboru MO, hospodářskému odboru MO, rybářské stráži poskytnout pomoc hlavnímu
orgarizátorovi Jiřímu Vaníčkovia zajistit uspořádání územníhokola ,,Zlaté udice"
v termínu podle Plránu Západočeského územního svazu a Plránu činnosti MO pro rok 2019;

f.)
g.)

h.)

výboru MO připravit členskou schůzi v roce 2020 a zajistit malé oběerstvení pro všechny
úěastníky ělenské schůze;
výboru MO pokračovat v řešenímajetkoprávních otázek, konkrétně:
a. ziskénído vlastnictví zahrady u objektu kanceláře MO, pozemek parcelní ěíslo
266519, obec Rokycany, k.ú. Rokycany - připravit a podat žádost o úplatn;ý převod;
b. získání do vlastnictví pozemku 266816 ostatrrí plocha, obec Rokycany, k.ú.
Rokycany - pokračovat v jednání s KOVOHUTĚ a. s., o odprodeji;
c. ziskání do vlastnictví pozemků parcelní číslo50 vodní plocha (rybník Krajan) a
parcelní éíslo477 - vodní plocha (náhon), obec Hrádek, k.ú. Hrádek u Rokycan pokračovat v jednrání o ceně a po dosaženípřijatelné ceny rcalizovat odkoupení.
všem členůmČRS, místníorganízace Rokycany:
a. odpracovat pracovní ročnípříspěvekzarok 2019 nejpozději do 30. lI.2019. Pokud
nebude ročnípracovní příspěvek do této doby odpracován, musí b;it finaněně
naltrazenpři nákupu povolenky pro rok 2020.
b. z důvodu sníženínrákladů na krmení, do 30. 9. 2019 odevzdat suché krmení ve
stanoveném množstvítakto - dospělí včetně žen I0 kg, mládež od 16 do 18 let 5 kg
a děti do'l5 let 3 kg. Nebo toto množství krmiva nahradit finančně takto - dospěú
100,- Kč, mláďež 60,- Kč a děti do 15 let 30,- Kč. Odevzdrání krmení nebo ťrnanční
naltrazení této povinnosti je podmínkou pro vydání povolenky v roce 2020;
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jednatel Ing. Alexej Ješenko

