
 

 

 

USNESENÍ 
členské schůze MO ČRS v Táboře 

konané 21. 2. 2018 v Jč univerzitě v Táboře 

 

 

 

Členská schůze schvaluje:  

a) zprávu o činnosti výboru organizace v roce 2017 a hlavní úkoly na rok 2018; 

b) zprávu o výsledcích finančního hospodaření v roce 2017; 

c) návrh finančního rozpočtu hospodaření organizace na rok 2018; 

d) členské povinnosti – počet brigádnických hodin a výši finanční úhrady 500,- Kč 

ponechat; 

e) zápisné nových členů ve výši 200,- Kč ponechat; 

f) zarybňovací komisi pro rok 2018 ve složení : Vladimír NEČAS, Petr BOHUSLÁVEK, 

Tomáš KOTAŠKA a Jaroslav PEŠKA 

 

  

Členská schůze bere na vědomí: 

a) zprávu dozorčí komise; 

b) diskusní vystoupení přednesená na dnešní ČS 

 

Členská schůze volí: 

a) výbor MO ČRS ve složení :  

Pavel DONČENKO, Václav DŘEVO, Marek DÓKA, Vítězslav GIGAL, Karel 

MELENA, ing. Jiří NOVÝ, Emil PEŠEK, ing. Martin RYBA, Milan RYBA,Václav 

SVADBA, Miroslav ZVOLÁNEK; 

 

b) za předsedu MO p. Karla MELENU 

 

c) dozorčí komisi MO ve složení : 

ing. Jaromír PROCHÁZKA, ing. Václav LACINA, MUDr. Ivo WOFEK; Jaromír 

MORKUS a Martin MICHÁLEK 

 

d) za delegáta územní konference předsedu MO, jako náhradníka jednatele 

místní organizace 

 

Členská schůze navrhuje: 

a) na delegáta Republikového sněmu ČRS p. Karla Melenu 
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b) zástupce organizace ve výboru JčÚS ing. Jaromíra Procházku 

c) úpravu BPVRP JčÚS pro revíry svěřené MO Tábor takto : 

U revírů 421034 Lužnice 3 a 421028 Kozský potok 1 doplnit stávající text o větu : 

„Zákaz rybolovu z veřejně nepřístupných a oplocených pozemků (platí pro celý 

revír)“  

U revíru 421035 Lužnice 4 doplnit stávající text o věty :  

„Zákaz rybolovu z veřejně nepřístupných a oplocených pozemků (platí pro celý 

revír)“ 

„Zákaz rybolovu v objektu vodáckého tábořiště Soukeník (49°22'22.130"N, 

14°41'2.505"E)“ 

U revíru 421068 Tismenice 1 – nádrž Jordán doplnit stávající text o věty :  

„Zákaz rybolovu z veřejně nepřístupných a oplocených pozemků (platí pro celý 

revír)“  

„Nejmenší lovná míra okouna říčního je 25 cm. U okouna říčního je omezen počet 

ponechaných ryb na 5 ks denně, 10 ks týdně, ale není zde omezení v dalším lovu 

dravých ryb“ 

 

 

Členská schůze ukládá: 

a) výboru MO 

- projednat přednesená diskusní vystoupení a podat potřebná vysvětlení členům do 2 

měsíců od konání členské schůze pokud tak nebylo učiněno v průběhu této schůze; 

- v souladu s platnou legislativou pokračovat ve výchově mladé rybářské generace a 

školení nových členů organizace; 

 

b) členům MO 

- i nadále věnovat pozornost vyplňování a uzavírání povolenek k lovu ryb včetně 

závěrečného sumáře 

- důsledně se seznámit se změnami v Soupisu revírů JčÚS a Bližšími podmínkami 

výkonu rybářského práva pro rok 2018 - 2019 a případně vydanými doplňky; 

 

c) předsedovi MO  

- svolat na 26.2.2018 ustavující schůzi výboru ČRS, z.s. MO Tábor 

 

 

V Táboře dne 21.2.2018                                  
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