
USNESENÍ VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 
 

MÍSTNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU V Kostelci nad Labem, z.s., 
 

konané dne 22. února2020od 9:00 hodin v kinosále v Kostelci n. Labem 
 

Výroční členská schůze (náhradní, se stejným programem jako řádná) 
 

a) Schvaluje  
1. Zprávu o činnosti MO ČRS za rok 2019 a záměry pro rok 2020 
2. Zprávuo finančním hospodaření, stavu majetku a účetní závěrce2019 
3. Zprávu o návrhu rozpočtu na rok 2020 
4. Zprávuo úlovcích v roce 2019 a plánu zarybnění na rok 2020 
5. Zprávy o činnosti rybářského kroužku mládeže, jednatele, vedoucího Rybářské 

stráže a předsedy kárné komise pro řešení přestupků proti Rybářskému řádu 
6. Návrh na zvýšení cen povolenek na RMV jak pro rybáře narozené v roce 1950 a 

starší, či držitele průkazu ZZTP a ZTP o 150 Kč na 1000 Kč, tak pro mládež na 
500 Kč 

7. Návrh na nezměněnou výši členského příspěvku na 500 Kč a nezměněné 
brigádnické povinnosti 

8. Návrh na horní limit 600 řádných povolenek na RMV 
9. Návrh na aspoň roční účast zájemce o dětskou povolenku v rybářském kroužku 

jako podmínku jejího vydání 
 
b) Volí delegáta na konferenci SÚS Jaroslava Šulce a náhradníka Stanislava 

Kroužela ml. 
 
c) Bere na vědomí  
10.Zprávu dozorčí komise 
11. Informaci o přednostním zaměření aktivit Rybářské stráže pro rok 2020 
12. Informaci o termínu a zaměření brigád 2020 v termínech 4., 11. a 18. dubna od 

7:00 hodin 
13.Ocenění Václava Truhlaříka rybářským vyznamenáním 

 
d) Ukládá výboru  

❖ Zajistit uspořádání rybářských závodů dospělých dne 25. dubna a mládeže 
dne 2. května 2020 

❖ Vyhodnotit diskuzní příspěvky ke všem předneseným zprávám, informacím a 
další návrhy. Pokud snad na ně nebylo dostatečně reagováno v průběhu 
schůze, dát ke zbývajícím návrhům a doporučením stanovisko výboru 
nejpozději na dubnové schůzi výboru a zveřejnit ho obvyklým způsobem 
v zápise z jeho jednání na nástěnce u boudy, na náměstí a na internetových 
stránkách 

 

 

Za návrhovou komisi ve složení B. Chalupa, Vl. Petržílka  a J. Šulc 


