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USNESENÍ 

MO ČRS Choceň pro rok 2023 
 

1. VČS bere na vědomí: 
 

a) zprávy jednotlivých funkcionářů o činnosti organizace v roce 2022 
b) zprávu dozorčí komise včetně plnění usnesení z VČS 2022  
c) zprávu mandátové komise 
d) volbu doplnění členů výboru MO ČRS Choceň  

 

2. VČS souhlasí: 
 

a) se zprávou pokladní a účetní za rok 2022 
b) s rozpočtem MO pro rok 2023 jako s vyrovnaným v příjmové i výdajové části ve výši 720 000,-Kč 
c) s předloženým plánem práce na rok 2023 
d) s brigádnickou povinností na rok 2023 ve výši 10 hodin na člena od dovršení17 let věku. Od brigád jsou osvobozeni 

následující členové: ženy, držitelé průkazů ZTP a ZTPP, důchodci starobní (ročník narození 1959 a starší)  
e) se zápisným dospělých nových členů ve výši 1 600,- Kč a mládeže věku 15–18 let ve výši 500,- Kč s platností od 

1.4.2023 schváleno výborem MO 
f) s platbou administrativního poplatku při přechodu člena jiné MO do naší organizace ve výši 500,- Kč a poplatku pro 

našeho člena při přechodu do jiné organizace ve výši 200,- Kč s manipulačním poplatkem při výdeji povolenky 20,- Kč 
g) s finanční náhradou za neodpracované brigádnické hodiny ve výši 150,- Kč za jednu hodinu. Neodpracované brigádnické 

hodiny musí být proplaceny do dne vydání povolenky. Pokud si člen nebere povolenku, počítá se splnění povinnosti pouze 
na rok následující                                                     

h) s proplacením 300,- Kč u těch členů, kteří se bez písemné omluvy nezúčastnili VČS a to včetně důchodců i žen. Písemné 
omluvy se přijímají pouze do zahájení VČS. Omluvenka bude obsahovat čitelně jméno, příjmení omluveného, rok 
narození a odůvodnění. Účast na VČS musí být potvrzena na brigádnických listech, to znamená odevzdat brigádnický list i 
v případě neodpracování žádných brigádnických hodin. 

i) VČS souhlasí s dokončovacími pracemi na přestavbě rybníčků U Hedvy. 
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3. VČS ukládá: 
 

a) výboru MO řádně vykonávat veškerou činnost při řízení chodu, hospodaření a při správě majetku organizace 
b) všem členům MO termín zaplacení členství do 30.4. na příslušný rok z rozhodnutí ČRS. Kdo tento termín zaplacení 

členství nesplní automaticky mu zaniká členství.  
 

c) všem členům MO odevzdat brigádnické listy podepsané vedoucími prací do 31.12.2023 výborem pověřenému členu 
výboru MO nebo do schránky v klubovně Pernerova č.p. 75. Členům, kteří tento termín nedodrží nebude vydána 
povolenka při prvním vydávání v lednu 2024. Toto platí pro všechny členy včetně důchodců a žen z důvodu kontroly 
účasti na VČS. Poslední termín k odevzdání brigádnických listů je 15.1.2024. Na později odevzdané brigádnické listy 
nebude brán zřetel a nebudou uznány! 

d) všem vedoucím prací (hospodář, rybníkáři, závody, stánky, rybářská stráž atd.) odevzdat seznamy brigádníků 
s odpracovanými hodinami pověřenému členu MO do 31.12.2023. 

e) výboru MO informovat členskou základnu o aktuálním dění ve vývěsní skříňce umístěné na č.p. 75 Pernerova ulice a na 
internetových stránkách 

f) výboru MO odstranit závady uvedené ve zprávě dozorčí komise v termínu do 30.4.2023 a průběžně kontrolovat plnění 
bodů tohoto usnesení 

g) všem členům MO řádně vyplňovat úlovkový lístek. V případě špatného vyplnění úlovkového lístku zaplatí tento člen MO  
100,- Kč. 

h) všem členům MO účast na VČS jako základní povinnost 
i) výboru MO sledovat řádný chod rybářské stráže                                                                                                                                      
j) výboru MO dodržovat termínový kalendář Ú S ČRS HK na rok 2023             
k) výboru MO provést v průběhu roku 2023 kontrolu plnění rozpočtu čtvrtletně 
l) výboru MO dodržovat stanovy a jednací řád ČRS 
m) výboru MO vést provozní knihu na agregáty, vozidla, centrály, tankování pohonných hmot a   předložit dozorčí komisi ke 

kontrole do 28.2.2024 
n) účetnímu MO předkládat vyúčtování pololetně dozorčí komisi ke kontrole 
o) výboru MO při VČS do zprávy hospodáře zahrnout přehled úlovků na revíru 451 064 a 453 062 členů z jiných organizací 

v roce předešlém. Informace pro členy MO ČRS Choceň na adrese: www.rybari-chocen.cz 
                
 
 
 
              V Chocni 12.3.2023                                                      Zapsal: Čulík Jan 


