
Usnesení z jednání výroční členské schůze MO ČRS Rožnov p./R. konané dne 20. 3. 2016

Členská schůze schvaluje:

1. Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MO za rok 2015

2. Účetní uzávěrku MO za rok 2015 a návrhu rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015

3. Návrh rozpočtu na rok 2016

4. Delegáta na jarní konferenci VÚS v Ostravě - předsedu MO Rožnov p.R. pana Ing. Pavla Kociána

5. Uvolnit z vlastních prostředků MO částku maximálně ve výši 90.000 Kč na zarybnění revíru nad ZP

6.  Uvolnit  na  výstavbu komorovacího zařízení  na  Dolních  Pasekách  v Rožnově p.R.  částku  98.500 Kč s

možným překročením čerpání této částky o 15%

7.  Zvýšení hrubé odměny za 1 hodinu brigádnické činnosti na 100,- Kč

Členská schůze neschvaluje:

1. Návrh VÚS na zvýšení odvodů za každého registrovaného dospělého  člena MO do Fondu

     rozvoje revíru ÚS v žádné z navrhovaných variant 

Členská schůze vzala na vědomí:

- Zprávu dozorčí komise
- Zprávu o stavu členské základny
- Zprávu hospodáře MO
- Zprávu o činnosti rybářské stráže
- Zprávu o činnosti kroužku mládeže

Členská schůze ukládá výboru:

1. Projednat a vyhodnotit závěry a usnesení, všechny diskusní příspěvky z výroční členské schůze, výsledky 
a závěry z projednávání průběžně zveřejňovat na webových stránkách MO a vývěsních skříňkách.

2. Vést další kroky vedoucí k ochraně lososovitých ryb na pstruhových revírech pro Sm a Slezsko. V této
souvislosti se aktivně účastnit schůzek pracovních komisí zástupců pstruhových revírů při VÚS Ostrava

3. Zajistit zarybnění našeho revíru nad ZP z vlastních prostředků v celkové výši do 90.000 Kč

4.  Zajistit  výstavbu  komorovacího  zařízení  na  Dolních  Pasekách  v Rožnově  p.  R.,  pokud  tato  investice
nebude  v  rozporu  s  územním  plánem  města  Rožnov  p/R.  Celkové  náklady  98.500  Kč  s  možným
překročením čerpání této částky o 15%.  Postup řešit smluvně včetně řešení způsobu úhrady zbytkové
hodnoty po ukončení užívání.

5.  Prostřednictvím zástupce MO seznámit na jarní konferenci VÚS se stanoviskem MO k návrhu na zvýšení
odvodů za každého registrovaného člena do Fondu rozvoje revíru ÚS

Za návrhovou komisi:   předseda Ing. Ladislav Holiš

 RNDr. Leopold Orság 

  Jan Šedo


