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Český rybářský svaz
Místní organizace Třeboň
crstrebon@centrum.cz; www.mikrochem.cz/rybari

Návrh na usnesení výroční členské schůze MO ČRS Třeboň,
konané dne 30. března 2008 v Třeboni.
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Výroční členská schůze projednala a schvaluje:
• činnost výboru MO ČRS Třeboň v roce 2007 tak, jak o ní byla VČS informována při
dnešním jednání
• zprávy dnes přednesené, a to zprávu o činnosti organizace v roce 2007, zprávu o
hospodaření MO v roce 2007 a zprávu revizní komise
• VČS navrhuje Mgr. Petra Wernera jako delegáta na jednání krajské konference JčÚS.
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VČS bere na vědomí:
• způsob organizování brigádnických povinností a systém úlev z nich, včetně finanční
náhrady ve výši Kč 600,-- za 10 neodpracovaných hodin, Kč 200,-za neodevzdané
krmivo u dětí
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VČS pověřuje výbor místní organizace:
3.1
sestavit vlastní plán činnosti MO a do něho zahrnout zejména:
• snahu o větší zarybňování revírů pomocí krajské distribuce, ale i za pomoci dalších
ekonomických subjektů v případě, že to bude hospodárné
• i nadále pečovat o výchovu mládeže v dětském rybářském kroužku ve spolupráci
s DDM a podílet se na uspořádání rybářských závodů pro děti
• 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 společnost HANSON
z Veselí nad Lužnicí
3.2.

Dodržovat tento plán činnosti MO:

3.2.1. V hospodářské činnosti
• 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 vlastních zařízení
•
•

•
•
•

3.2.2.
Vnitrosvazový život
konání výborových schůzí jednou za měsíc,
vyřizování členských záležitostí a výdej povolenek organizovat 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 skupin ve vhodných termínech a na nich informovat o všech
novinkách,
průběžně aktualizovat nově zřízené internetové stránky místní organizace,
zorganizovat vstupní školení nově se hlásících členů.
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3.2.3.
Péče o revíry
• udržovat počet členů rybářské stráže s celokrajskou kompetencí na počtu 12,
• celkově zesílit dohled nad revíry a zejména pak v letním období v době dovolených,
v případě potřeby závažných přestupků spolupracovat s Policií ČR,
• čistota vody a její stav bude sledován průběžně, úklid břehů uskuteční skupiny, v jejichž
obvodu příslušný revír leží.
3.2.4.
Všeobecně:
• členové MO budou výboru pomáhat při plnění úkolů, které vzešly z dnešní VČS, i které
má organizace jako součást Českého rybářského svazu.
4.
Připomínky k bližším podmínkám výkonu rybářského práva
• Požadujeme, aby omezení ponechání si 50 ks vybraných druhů ryb na jednu roční
povolenku bylo zrušeno pro neúčinnost tohoto opatření a žádáme o projednání na krajské
konferenci.
• Požadujeme úpravu počtu predátorů (norek, kormorán, volavka a vydra) tak, aby byl
omezen jejich vliv na rybí obsádku v rybářských revírech.

Mgr. Petr Werner
Předseda MO ČRS

Miloš Balek
jednatel MO ČRS

Ing. Petr Jílek
hospodář MO ČRS

