Usnesení
z výroční členské schůze MO ČRS Bystřice konané 23. 3. 2014
Výroční členská schůze bere na vědomí:
1. Zprávu předsedy o Činnosti organizace za rok 2013
2. Zprávu hospodáře
3. Výroční zprávy ostatních referentů
4. Zprávu předsedy dozorčí komise

Výroční členská schůze schvaluje:
1. Činnost výboru od poslední výroční Členské schůze dle zprávy přednesené předsedou MO
2. Rozpočet na rok 2014
3. Pracovní roční povinnost na rok 2014 ve výši 10 hodin odpracovat do konce měsíce října
2014, každou neodpracovanou hodinu nahradit finančně 80,-Kč. Splnění této povinnosti,
respektive uhrazení částky za neodpracované hodiny je podmínkou pro vydání povolenky k
rybolovu pro následující kalendářní rok. Od pracovního ročního příspěvku jsou osvobozeny
děti do 15-ti let, ženy, držitelé průkazu ZTP, plně invalidní důchodci a důchodci, kteří v roce
2014 dovrší 63 let věku. Žádost o zproštění pracovního ročního příspěvku ostatních členů
MO Bystřice doloženou lékařským nebo jiným potvrzením, je nutné předložit na posouzení
výboru MO do konce měsíce října 2014.
4. Zápisné pro nové členy po dohodě se sousedními MO Jablunkov a Třinec zůstává na
800,- Kč
5. Pokladní hotovost se zvyšuje na částku 100 000 Kč
6. Výroční členská schůze schvaluje výsledky voleb do výboru MO pro následující čtyřleté
volební období.
7. Členům kteří řádně nevyplnili sumář úlovků a docházek, odpracovat navíc 2 brigádnické
hodiny, nebo uhradit finanční náhradu za 2 brigádnické hodiny.

Výroční členská schůze ukládá výboru MO:
1. Zarybnit lovné revíry minimálně dle zarybňovacího plánu
2. Intenzívně provádět kontrolu čistoty vod na všech vodních tocích a rybníce
3. Pokračovat v nájmu rybářské chaty na Slezské Hartě
4. Uspořádat minimálně jednou ročně rybářské závody jak pro dospělé tak pro děti
5. Zabezpečit v roce 2014 tradiční prodej vánočních kaprů
6. Zajistit účast na gastronomickém zajištění společenských akcí pořádaných obci Bystřice
pokud budou organizovány v areálu škol za podmínky vyhovujícího prodejního stánku.
7. Zajistit ukázky rybolovných technik pro žáky základních škol v Bystřici u příležitosti Dne
země
8. Pokračovat v rekonstrukcích a opravách objektu klubovny a přilehlých prostor.

9. Pro MO ČRS Bystřice vyřídit na obci s rozšířenou působnosti odboru Živnostenského
úřadu koncesi na prodej alkoholu a občerstvení.
-

Vyřízením legislativních úkonů a veškerých náležitostí ohledně koncese na prodej
alkoholu a občerstvení vč, pořádání kulturních akci organizované MO ČRS
Bystřice,členská schůze pověřuje členy výboru MO ČRS Bystřice p.Kuśe Bronislava a
p.Szmeka Pavla.

v Bystřici dne 23.3.2014

