USNESENÍ z VČS MO ČRS
Třebechovice p. O. ze dne 17. 3. 2018
1) Členská schůze schvaluje:
a) Program VČS
b) Mandátovou komisi ve složení: pí. Kánská, pí. Kudiveisová, p. Tuhý
c) Návrhovou komisi ve složení: p. Počarovský, p. Hofman K., a pan Jošt Josef.
d) Volební komisi ve složení p.Bílek, p. Militký a p. Jiří Tuček.
e) Zápis a kontolu usnesení z min.VČS
f) Zprávu předsedy MO o činnosti a záměr na rok 2018
g) Zprávu ekonoma MO za rok 2017a rozpočet na r.2018
h) Zprávu hospodáře MO za r.2017 a výhled na r.2018
i) V roce 2018odpracování 10ti brig. hodin pro členy, kteří mají brig.povinnost.Hodnota
brig.hodiny je 100 Kč. Brig. povinnost se nevztahuje na členy starší 65 let. Pro 2018 se
brig. povinnost vztahuje na čl. narozené 1953 a mladší.
Úlevu z brig. povinnosti řeší výbor MO na písemné požádání do ukončení brigád - t.j. do
20. října 2018.
j) Povinnost odevzdání 4 kg suchého chleba pro všechny členy, mimo dětí do 15 let,
nejpozději do 30. dubna 2018. Případně finanční náhrada 25 Kč za 1 kg.
k) V souladu s Jednacím řádem čl. 3 odstavec 4a pro rok 2019
I.

II.
III.

vstupní příspěvek (zápisné):
i.

děti do 15 let ______________ 100 Kč

ii.

mládež 16–18 let __________ 300 Kč

iii.

dospělý nad 18 let _________ 500 Kč

manipulační poplatek ve výši 500 Kč za vydání povolenky mimo termíny
uvedené v letáku MO a pouze po telefonické dohodě
za neodevzdání povolenky v řádném termínu pokutu ve výši 300 Kč

l) Volbu nového výboru MO ve složení – Valný Petr, Počarovský Aleš, Větvička Josef,
Hofman Karel, Tuhý Jaroslav, Frynta Josef, Pokorný Michal, Michálek Tomáš.
m) Volbu dozorčí komise ve složení – Militký František, Václavek Daniel, Kudiveisová
Jana.
2) Členská schůze bere na vědomí:
a) Zprávu dozorčí komise za rok 2017

3) Členská schůze ukládá výboru MO:
a) Zajistit uspořádání rybářských závodů v roce 2019
b) Podporovat činnost ml. Rybářů
c) Řádně pečovat o rybochovná zařízení v majetku MO
d) Realizovat platby za členské příspěvky a povolenky v termínech územního svazu
e) Předkládat písemnou informaci o uloženém kárném opatření svému členovi za přestupek
té MO, kde byl přestupek zjištěn.
4) Členská schůze pověřuje výbor MO:
a) K řešení pozemků, které jsou v majetku římskokatolické církve v areálu MO ČRS.
b) K řešení pozemků v majetku státu, jež jsou součástí rybníka Šárovec

Schváleno VČS MO ČRS Třebechovice p. O.

dne 17.3.2018

Podpisy členů návrhové komise: ...........................................
...........................................
...........................................

