
USNE§ENí KoNFERENCE čR§ Mo PŘELOUč. z.s. zE DNE 9.4.2015
l. KoNFERENCE čRs Mo PŘEL0Uč. z.s. BERE NA VĚDoMí:

a} Zprávu předsedy o činnosti M0 {činnostivrýboru MO aj) za uplynulé období roku 2015

b} Zprávu hospodáře MO o hospodaření v rybářshých revírech {zarybnění revírů Labe 27 A
č. 451730 a Kravín č.45L392, Labe 27 č.451030, Labe 27 P č. 453030} a
v rybochovných zařízeních

c} Zprávu jednatele za rok 2015 {ekonomická situace MO)

d} Zprávu dozorčí komise za rok 2015

2. KoNFERENCE čRs Mo PŘELouč. z.s. SCHVALUJE:

a} Zprávu o čerpání rozpočtu za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 20t6.

b} Zrušit omezení přijímání nových členů pouze ze spádorr,ých oblastípůsobení M0 Přeloug
z.s.

c} Změnu lovné míry štiky na 60 cm v bližších podmínkách rlikonu rybářského práva na
revírech místního vlýznamu platné od 1. 1. 2a77.

d) Vysazení pstruha v blízkosti Lázní Bohdaneč na revíru 451030 Labe 27 Opatovický kanál.

e} Pověření hospodáře ČRS MO Přelouč, z.s. k podání žádosti zákazu zavážení návnad i

nástrah na revíru Velké Mě|ice (Mělice l} a to všemi způsoby.

f) Pověření předsedy {v zastoupení hospodáře} ČnS MO Přelouó z.s. přijednání na krajské
konferenci o upřesnění výkonu rybářského práva na soukromých pozemcích krajských
vod.

g} Povinnost každého člena MO {s rr,ýjimkou ZTP ll. i lll. Stupeň, starších 65 let a dětí do 15
let}, při koupi povolenky na příslušný rok splnit svou členskou povinnost pracovní roční
příspěvek {ve smyslu §3 odstavce 4, písm. c} pouze způsobem finančního plnění ve rnýši:

800 Kč/ rok pro členy MO v produktivním věku

250 Kč / rok pro mládež 16-18 let a ZTP prvního stupně

150 Kč l rok pro ženy

V případě, že bude potřeba vykonat nějakou práci, může b,ýt nabídnuta členům MO a bude
proplacena v určené hodinové sazbě podle druhu vykonávané práce. Brigády řídí hospodář MO,
který má rozhodovací hlas v počtu přidělených hodin na určenou prácí.

3.KoNFERENCE čRs Mo PŘELOUč. z.s. UlilADÁ VýBoRU Mo :

a} Pokračovat v získávání dalších vodních ploch za účelem rozšiřování v,ýrobní činnosti MO
Přelouč.

b} Uspořádat rybářské závody napříč skupinami podle schváleného rozpočtu

V Přelouči 9.4.2016
předseda MO Josef Kratochvíl


