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USNESENÍ KONFERENCE ČRS MO PŘELOUČ ZE DNE 11.4.2015 

1. KONFERENCE ČRS MO PŘELOUČ BERE NA VĚDOMÍ: 

a) Zprávu předsedy o činnosti MO (činnosti výboru MO aj) za uplynulé období roku 2014 

b) Zprávu hospodáře MO o hospodaření v rybářských revírech (zarybnění revírů Labe 27 A č. 
451 730 a Kravín č. 451 392, Labe 27 č. 451 030, Labe 27 P č. 453 030) a v rybochovných 
zařízeních 

c) Zprávu jednatele za rok 2014 (ekonomická situace MO) 

d) Zpráva dozorčí komise za rok 2014 

  

2. KONFERENCE ČRS MO PŘELOUČ SCHVALUJE: 

a) Zprávu o čerpání rozpočtu za rok 2013 s hospodářským výsledkem ve výši 665 266,- Kč a to 
zaúčtovat do základního jmění organizace. 

b) Čerpání rozpočtu k 31. 12. 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015 ve výši 3 877 000,- Kč. 

c) Počínaje rokem 2016 se ruší omezení počtu přisvojených ušlechtilých ryb na revírech 
místního významu (tj. ruší se maximální počet 50 ks ušlechtilých ryb na roční místní povolenku a 
počet úlovků 25 ks ušlechtilých ryb ročně v revírech Martin, Herout, Houska a Rohlík) 

d) Členská schůze schvaluje výši roční Místní povolenky na rok 2016 ve výši: 

1 000 Kč pro dospělé členy, 

500 Kč pro mládež 16-18,studenty nad 18 let při předložení potvrzení o studiu a invalidy 

s průkazkou ZTP a ZTP/P při předložení průkazu, 

300 Kč pro děti. 

Podmínkou vydání dětské místní povolenky je aktivní účast v rybářském kroužku. 

e) Doplnit nejmenší lovnou míru okouna říčního 25 cm do Bližších podmínek výkonu rybářského 
práva na revírech místního významu platné od 1. 1. 2016 

f) Pracovní povinnost je možno splnit dodáním naturálií. Na toto plnění je možno použít jen 
materiál potřebný pro činnost MO a to v množství, jehož tržní hodnota v tržních cenách 
odpovídá hodnotě celoroční pracovní povinnosti. Návrh vychází z ustanovení § 4 odst. d) a §5 
odst. 1b) a 2) stanov ČRS 

g) Členská schůze schvaluje znění bližších podmínek pro revíry Labe  27 A 451 730 a Kravín 
451 392 na rok 2016 (vyjmutí omezení úlovků 50 ks ušlechtilých ryb na roční místní povolenku, 
vyjmutí omezení úlovků 25 kusů ušlechtilých ryb ročně v revíru Martin, Herout, Houska, Rohlík, 
doplnění nejmenší lovné míry okouna říčního 25 cm) 

h) Členská schůze schvaluje návrh znění nového jednacího řádu MO ČRS Přelouč s následujícími 
změnami: hlava III. Místní skupiny, odstavec 3, 1 řádek nahradit „volí maximálně 5 členů 
výboru“ za  „volí právě 5 členů výboru (MS Heřmanův Městec a MS Lázně Bohdaneč) a právě 3 
členy (MS Přelouč)“.  

i) Zrušit omezení 1 ks dravé ryby během jednoho dne a toto zapracovat do bližších podmínek 
lovu. 
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k) Výbor MS HM zajistí pořádání rybářských závodů 18. 4. 2015 na rybníku Herout. 

l) Dne 14. listopadu 2015 zajistí výbor MS HM konání plesu „Rybářské tření“ 

m) Schůze výboru MS HM se budou provádět 1x za měsíc (mimo období letních prázdnin) 

n) Zástupci MS HM se zúčastní konference MO v Přelouči dne 11. 4. 2015. 

o) Na konci roku 2015 a začátkem roku 2016 zajistí výbor MS prodej členských známek a povolenek 
v Heřmanově Městci, a to v 5 až 6 termínech.  

p) Každý člen mimo ZTP 2. a 3. stupně a důchodce odpracuje v roce 2015 minimálně 10 
brigádnických hodin dle požadavku výboru MS nebo hospodáře MO. 

q) Výbor MS HM zajistí vedení rybářského kroužku mládeže. 

r) Předseda místní skupiny se automaticky stává členem výboru ČRS MO Přelouč. 

s) Omezení úlovků na počet 25 ks ušlechtilých ryb ročně na revíru Martin, Herout, Houska, Rohlík, 
Táta pro rok 2015. 

t) Zachovat starý systém plnění pracovní povinnosti (brigád), tedy povinnost každého člena MO, 
nově i žen (s výjimkou ZTP II. i III. Stupeň, starších 65 let  a dětí do 15 let), při koupi povolenky 
na příslušný rok mít splněnou pracovní povinnost, popřípadě tuto na místě zaplatit dle 
sazebníku: 

120 Kč / hod. pro členy MO v produkčním věku - povinnost 10 hodin / rok  

(roční brigáda 1200,- Kč) 

40 Kč / hod. pro mládež 16-18 let a ZTP prvního stupně - povinnost 10 hod. / rok  

(roční brigáda 400 Kč) 

40 Kč / hod. pro ženy - povinnost 5 hod. / rok (roční brigáda 200,- Kč) 

a platných usnesení z členských schůzí MO Přelouč. 

Brigády řídí hospodář MO, který má rozhodovací hlas v počtu přidělených hodin na určenou práci, 
může pověřit svého zástupce v místních skupinách k zajištění účasti na této brigádě a její 
organizaci. Brigádu může iniciovat i zástupce MS pověřený hospodářem MO. Bez výjimek, je 
nutné, aby hospodář MO měl k dispozici informace o termínu konání brigády a tato mohla být 
zkontrolována některým z členů výboru MO, nebo členů dozorčí komise MO. V případě 
nedodržení těchto pravidel, nebude brigáda uznána. 

 

3.VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE UKLÁDÁ VÝBORU MO : 

1) Zajistit zarybnění revíru Labe 27 A 451 730 a Kravín 451 392 podle předpokladu prodaných 
povolenek na tyto revíry s tím, že budou zohledněny režijní náklady ve výši 20 % z ceny 
povolenky. 

2) Pokračovat v získávání a vyřizování majetkoprávních nároků nejen na chovných rybnících, ale 
i na sportovních vodách. 

3) Průběžně zajišťovat potřebnou údržbu a opravy movitého majetku MO. 
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4) Nadále věnovat zvýšenou pozornost práci s mládeží, tuto podporovat materiálně a finančně 
v rámci možností a schváleného rozpočtu s tím, že se bude jednat o mládež zapojenou 
výhradně v rybářských - mládežnických kroužcích. 

5) Podílet se na sportovní a závodní činnosti pořádané jak ČRS tak i MO do výše schváleného 
rozpočtu. 

6) Trvale kontrolovat činnost rybářské stráže a přijímat opatření ke zkvalitnění její činnosti. 
V průběhu roku zorganizovat kontroly nejen na rybářských revírech, ale i v rybochovných 
zařízeních (zvláště rybník Buňkov). Za účasti předsedy dozorčí komise vyhodnotit dosažené 
výsledky každého člena rybářské stráže v roce 2014. 

7) Členská schůze ukládá výboru MO zajistit násady pro revíry VČÚS Hradec Králové 
v požadovaném množství a hmotnosti. 

8) Prodej týdenních hostovských povolenek v hodnotě 600 Kč v měsících červenec - srpen 2015 
u MS ČRS Heřmanův Městec na místní vody Herout, Houska, Rohlík a Martin. Délka hostovské 
povolenky činí 7 dní. Na jednu hostovskou povolenku je možno ponechat 4 ks ušlechtilých ryb. 
V ostatním platí bližší podmínky vydané ČRS MO Přelouč. 

9) V roce 2015 zajistit a uspořádat tyto rybářské závody na revírech: KOMORA, HEROUT a MALÁ 
ČERNÁ, dotace od MO Přelouč na jednotlivé Rybářské závody je 5 000 Kč. Dětské rybářské 
závody budou dotovány MO ČRS Přelouč, na tyto závody musí být vypracován a schválen řádný 
rozpočet. Každý závodník (a to bez rozdílu) musí vlastnit platný Státní rybářský lístek, kterým se 
prokáže (např. při losování).  

10. Stanovit konec přestupů členů z jiných MO (mimo členů, kteří se přestěhují do místa 
působnosti MO ČRS Přelouč), možný bude jen příchod nových členů z místa spádových obcí. 

11. Na Výroční členské schůzi MS, předseda revizní komise, nebo jeho zástupce předloží zprávu 
revizní komise za uplynulé období. 

12. Zajistit údržbu sportovních revírů Bašta, Kravín, Černá Malý a Velký 

13. Zabezpečit v potřebném rozsahu pracovní aktivity členů formou brigád pro zajištění činnosti MO 
Přelouč. 

14. Do členských legitimací zaznamenat splnění brigád zápisem „splněno“, v případě jejich zaplacení 
pak zápisem „splněno“ a uvedením čísla příjmového dokladu za provedenou platbu. 

15. Pokud člen rybářské stráže (RS) nebude mít za předchozím roce minimálně 20 docházek, nebu-
de mu brigáda odpuštěna a nedostane místní povolenku k lovu ryb zdarma. Zároveň bude vyzván 
k ukončení činnosti člena RS. 

16. Vyzvat neaktivní členy RS k aktivní účasti, nebo ukončení činnosti člena RS. 

 

4.VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE UKLÁDÁ SVÝM ČLENŮM MO 

a) Odevzdat do 15-ti dnů po skončení platnosti povolenek řádně uzavřené sumáře včetně 
součtu všech docházek na jednotlivých revírech (včetně docházek bez úlovku) 

b) Trvat na řádném plnění členských povinností, zvláště brigádní povinnost 10 hodin za 
kalendářní rok dle odst.č .2 písmeno c) a d) tohoto usnesení. 
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c) Sledovat informace na internetových stránkách www.rybariprelouc.cz a na vývěskách MO 
Přelouč 

d) Při lovu na všech revírech udržovat pořádek na místě lovu a před odchodem od vody provést 
úklid místa lovu. 

Předseda návrhové komise Ing. Jiří Vániš v.r. 


