PLÁN PRÁCE VÝBORU MO ČRS KOZÁROVICE
LEDEN 2016 – PROSINEC 2016
9. ledna 2016
1)
2)
3)
4)
5)

došlá pošta
stav odevzdání úlovkových lístků za r. 2015 – hospodář MO
výdej členských známek a povolenek na r. 2016 – výbor
různé
usnesení

30. ledna 2016
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

kontrola usnesení z jednání výboru MO přijaté 9. ledna 2016
došlá pošta
informace o odeslání statistiky úlovků za r. 2015 v elektronické verzi – hospodář MO
informace o odeslání ročního výkazu o stavu členské základny a činnosti MO v r. 2015
hospodář MO
)příprava jednání výroční členské schůze 28.2.2015 – předseda a jednatel MO
(stanovení podmínek lovu a ceny povolenek na Jelínku)
informace o členech, kteří neodevzdali úlovkové lístky a opatření - hospodář, řešení výbor
výdej členských známek a povolenek na r. 2015 - výbor
různé
usnesení – úkoly k bodu č. 5 jednotlivým členům výbor

27. února 2016

Jednání výroční členské schůze
12. března 2016
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

kontrola usnesení z jednání výboru MO přijatého 30. ledna 2016
vyhodnocení diskusních příspěvků z jednání VČS, přijetí opatření a závěrů
došlá pošta
vyhodnocení práce členů výboru a ostatních, podílejících se na údržbě revírů – předseda MO
projednání přihlášek zájemců o rybářské zkoušky (26.března)
zajištění brigád na revíru a obecním rybníku Jelínek (9.dubna, 4. června, 8. října)
výdej povolenek na r. 2016 – výbor
různé
usnesení – úkoly k bodu 5) členům výboru

30. dubna 2016
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

kontrola usnesení z jednání výboru MO přijatého 12. března 2016
došlá pošta
informace o zarybnění revíru 411 108 – Obecní lom a zarybnění Jelínku – hospodář
projednání přihlášek zájemců o rybářské zkoušky (7.května)
výdej povolenek na r. 2016 – výbor
různé
usnesení

15. října 2016
1)
2)
3)
4)
5)
6)

kontrola usnesení z jednání výboru MO přijaté 30. dubna 2016
došlá pošta
příprava na hospodářské prověrky provedené SÚS Praha – hospodář (zápis o použití soukr.
vozidla hospodář, předseda na konferenci
zajištění revírů v zimním období 2016/2017 – výbor
různé
usnesení – úkoly členům k bodu č. 4

3. prosince 2016
1)
2)
3)
4)
5)
6)

kontrola usnesení z jednání výboru MO přijaté 15. října 2016
došlá pošta
výsledky hospodářských prověrek za r. 2016 – hospodář
odevzdání úlovkových lístků za r. 2016
zpracování plánu činnosti výboru na r. 2017
různé

Úřední dny a hodiny výboru MO ČRS Kozárovice
pro členy MO v r. 2016
druhá sobota v lednu
poslední sobota v lednu
druhá sobota v březnu
poslední sobota v dubnu
první sobota v prosinci

-

9. ledna 2016
30. ledna 2016
12. března 2016
30. dubna 2016
3.prosince 2016

Jednání výboru probíhá v budově Obecního úřadu Kozárovice –
velká zasedací místnost vždy

09,00 - 11, 00 hod.
Zájemci o členství v ČRS (dosud nikde neorganizovaní) musí být podrobeni
přezkoušení základních znalostí s odvoláním na „Pověření Ministerstva
zemědělství ČR“ čj.:30719/2015-MZE-1632 ze dne 29.5.2015 s účinností od
1. června 2015 , kterým je udělen Českému rybářskému svazu se sídlem
v Praze souhlas s organizováním výuky a ověřováním kvalifikačních
předpokladů pro vydání prvního rybářského lístku a vystavováním
osvědčení o vykonání zkoušky. Český rybářský svaz, z.s. místní organizace
Kozárovice je pověřen tyto činnosti zajišťovat.
Zájemci o získání prvního rybářského lístku se budou hlásit u hospodáře
MO (Klíma Josef, č.t. 607 907 545), kde jim bude stanovena doba na
přípravu ke zkoušce (minimálně 14 dní).
Předseda MO ČRS
Zloch Milan

