Český rybářský svaz, z.s.,
místní organizace Třeboň
Táboritská 1100, 379 01 Třeboň, IČ 68 521 472
WEB: www.crstrebon.cz, e-mail: vybor@crstrebon.cz

USNESENÍ
výroční členské schůze MO ČRS Třeboň
konané dne 19. února 2017 v Třeboni Na Sadech ve školní jídelně „Roháč“
1.

Výroční členská schůze projednala a schvaluje:
 činnost výboru MO ČRS Třeboň v roce 2016 tak, jak o ní byla výroční členská schůze
informována při dnešním jednání,
 zprávu o činnosti MO za období uplynulé od poslední výroční členské schůze,
 zprávu o výsledcích hospodaření za rok 2016 předloženou výborem místní organizace,
 roční účetní uzávěrku za rok 2016,
 plán činnosti na rok 2017,
 rozpočet na rok 2017.

2.

Výroční členská schůze bere na vědomí:
 zprávu dozorčí komise.

3.

Výroční členská schůze volí:
 volí delegáta na územní konferenci JčÚS Mgr. Petra Wernera, a jako jeho náhradníka
Ing. Petra Jílka.

4.

Výroční členská schůze ukládá výboru MO:
 organizovat výrobu rybích násad pro vlastní revíry Lužnici 10A, 10B a 10C a rybník Zadní
Kouty,
 pokračovat v kvalitním zarybňování revírů Lužnice 10A, Lužnice 10B a Lužnice 10C,
 nadále pečovat o výchovu mládeže v dětském rybářském kroužku ve spolupráci s DDM Třeboň,
 organizovat rybářské závody pro děti a pro dospělé,
 zorganizovat rybářské závody ve spolupráci s občanským sdružením Země lidí o.p.s. pro děti a
mládež s kombinovaným postižením,
 udržovat dobrou spolupráci s partnery, zejména s Rybářstvím a. s. Třeboň, s Městem Třeboň,
s Třeboňskými lesy a rybníky s.r.o. Třeboň, s obcí Majdaléna, se správou CHKO Třeboňsko, se
společností Českomoravský štěrk a s Lesy ČR,
 zajistit hospodárné využití obhospodařovaných vodních ploch,
 využívat brigádnickou činnost přednostně k údržbě obhospodařovaných rybníků a k péči o
svěřené revíry, udržet dosaženou úroveň ve výrobě násad, udržovat provozuschopnost
obhospodařovaných rybochovných zařízení,
 zajistit konání výborových schůzí jednou za měsíc s výjimkou měsíce srpna,
 organizovat výdej povolenek minimálně jednou týdně nebo dle potřeby a vyřizování členských
záležitostí tak, aby se maximálně vyhovělo členům místní organizace,
 průběžně aktualizovat internetové stránky místní organizace a na nich informovat o novinkách
zejména v činnosti místní organizace, v popisech revírů a v bližších podmínkách výkonu
rybářského práva,
 snažit se udržovat počet členů rybářské stráže s celokrajskou kompetencí na počtu minimálně
10 členů,
 zajistit dohled nad revíry a zejména pak v letním období v době dovolených, v případě potřeby
u závažných přestupků spolupracovat s Policií ČR,
 sledovat průběžně kvalitu vody na rybochovných zařízeních, zajistit úklid břehů na revírech.
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5.

Výroční členská navrhuje JčÚS :
 Nepřijmout zavedení bližší podmínky výkonu rybářského práva (dále jen BP) pro JčÚS o
omezení počtu ponechaných dravců na 20 ks na jednu povolenku.
 Zvýšit minimální míru candáta na 50 cm a štiky na 60 cm v rámci BPVRP

6.

Výroční členská schůze ukládá všem členům místní organizace
 pomáhat výboru místní organizace při plnění úkolů, které vzešly z dnešní výroční členské
schůze, a dále úkolů, které má místní organizace za povinnost jako součást Českého rybářského
svazu,
 v případě zjištění porušování rybářského práva rybářského řádu o tomto neprodleně informovat
členy výboru místní organizace a rybářskou stráž,
 snažit se zajistit na všech nám svěřených a obhospodařovaných revírech pořádek na březích a
místech lovu.

Mgr. Petr Werner
předseda MO ČRS

Ing. Josef Tlachač
jednatel MO ČRS

Ing. Karel Koranda
místopředseda MO ČRS

