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USNESENÍ 
výroční členské schůze MO ČRS Třeboň 

konané dne 20. března 2011 v Třeboni Na Sadech ve školní jídelně „Roháč“ 
 

1. Výroční členská schůze projednala a schvaluje: 

• činnost výboru MO ČRS Třeboň v roce 2010 tak, jak o ní byla VČS informována při dnešním 
jednání, 

• zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření MO za období uplynulé od poslední výroční členské 
schůze, 

• zprávu účetního, 
• účetní uzávěrku za rok 2010, 
• plán činnosti na rok 2011, 
• rozpočet na rok 2011, 
• pracovní roční příspěvek dospělých členů a mládeže podle par. 3 odst. 4 c) počínaje rokem 2011 

ve výši 8 brigádnických hodin, který je možné nahradit finančně ve výši 800 Kč u dospělých 
členů a mládeže, od pracovní povinnosti jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP, ZTP/P, plně 
invalidní důchodci, ženy, důchodci starší 64 let, 

• podpronájem rybníků Thierov, Říznutý, Malý Vítek, Zadní Kouty, Paďourek, Bílá Hlína, Stupský 
od Rybářství Hld a.s. Třeboň, které jsou majetkem města za účelem hospodaření a sportovního 
rybolovu na nich. 
 

2. VČS bere na vědomí: 

• zprávu dozorčí komise, 
• udělení svazových vyznamenání těmto členům : 

ing. Kačány Pavel, Podolák Pavel, Klouček Jan, ing. Zasadil Jan, Mgr. Werner Petr, Miloslav 
Jeřábek, ing. Koranda Karel. 

 

3. VČS navrhuje: 

• delegáta na územní konferenci JčÚS Mgr. Petra Wernera, a jako jeho zástupce ing. Petra Jílka. 

 

4. VČS ukládá výboru MO 

• uzavřít smlouvu s Rybářstvím Hld. a.s. na podpronájem rybníků Thierov, Říznutý, Malý Vítek, 
Zadní Kouty, Paďourek, Bílá Hlína, Stupský, 

• připravit místní rybářský řád pro chytání na rybníku Zadní Kouty a Paďourek, 
• vypracovat ceník Pověření k lovu ryb na udici pro Zadní Kouty a Paďourek, 
• připravit vyhlášení revíru na rybníku Stupský, 
• zpracovat hospodářský plán pro nově pronajaté rybníky, 
• vytvořit podmínky pro rybolov členů naší MO i návštěvníkům Třeboně, kteří nejsou členy ČRS a 

MRS na nově pronajatých rybnících, 
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• vyvinout větší snahu o větší zarybňování revírů pomocí krajské distribuce, ale i za pomoci dalších 
ekonomických subjektů v případě, že to bude hospodárné, 

• nadále pečovat o výchovu mládeže v dětském rybářském kroužku ve spolupráci s DDM a podílet 
se na uspořádání rybářských závodů pro děti, 

• zorganizovat rybářské závody pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P, 
• organizovat činnost zarybňovací komise, 
• udržovat dobrou spolupráci s partnery, zejména s Rybářstvím a. s. Třeboň, s Městem Třeboň, s 

obcí Majdaléna, se správou CHKO Třeboňsko a společností Českomoravský štěrk, 
• posílit a rozvinout spolupráci se sousedními organizacemi MO ČRS, zejména s MO ČRS Suchdol 

nad Lužnicí, 
• zplňomocňuje výbor MO ČRS, aby v případě možnosti uzavřít kupní smlouvu na nebytové 

prostory, které má MO v pronájmu jako kanceláře, za cenu obvyklou a přijatelnou, tak jménem 
MO ČRS Třeboň učinil, 

• zajistit hospodárné využití vlastních i pronajatých vodních ploch, 
• využívání brigádnické činnosti k úpravě obhospodařovaných rybníků, udržet dosaženou úroveň ve 

výrobě násad, získávat krmný odpad, udržovat provozuschopnost pronajatých rybochovných 
zařízení, 

• zajistit konání výborových schůzí jednou za měsíc, 
• organizovat výdej povolenek a vyřizování členských záležitostí tak, aby vyhovoval členům 

organizace, tj. v lednu a únoru 2 krát týdně, po zbytek roku jednou týdně nebo dle potřeby, 
• konat členské schůze podle místních skupin ve vhodných termínech a na nich informovat o všech 

novinkách, 
• průběžně aktualizovat internetové stránky místní organizace, 
• pokračovat ve vydávání Rybářského zpravodaje, 
• udržovat počet členů rybářské stráže s celokrajskou kompetencí na počtu minimálně 12, 
• zajistit zesílení dohledu nad revíry a zejména pak v letním období v době dovolených, v případě 

potřeby u závažných přestupků spolupracovat s Policií ČR, 
• sledovat průběžně čistotu vody a její stav, zajistit úklid břehů - uskuteční skupiny, v jejichž 

obvodu příslušný revír leží, 
• zajistit členům MO dostatek brigádních příležitostí v průběhu roku 2011 tak, aby jim bylo 

umožněno splnit roční pracovní příspěvek. 
 

5. VČS ukládá všem členům MO 

• pomáhat výboru MO při plnění úkolů, které vzešly z dnešní VČS, i které má organizace za 
povinnost jako součást Českého rybářského svazu. 

 

 

 

 

Mgr. Petr Werner Miloš Balek  Ing. Petr Jílek 
předseda MO ČRS jednatel MO ČRS hospodář MO ČRS 

 


