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U S N E S E N Í 

 

členské schůze MO ČRS, z.s., Bakov nad Jizerou 
konané dne 9. 9. 2020 v Bakově nad Jizerou, Radnice 

 
 
 

A. Členská schůze schvaluje: 

 zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze; 

 zprávu jednatele MO; 

 zprávu hospodáře MO; 

 účetní závěrku za rok 2019; 

 rozpočet na rok 2020; 

 výši ročních poplatků a ceny povolenek na RMV na rok 2021 takto: 

  I. Nástupní školení o první rybářský lístek 

Dospělí 100,-Kč Mládež 16-18 let 100,-Kč Děti do 15 let zdarma 
 

  II. Zápisné 
 

Dospělí 500,-Kč Mládež 16-18 let 300,-Kč Děti do 15 let 100,-Kč 
 

  III. Chod organizace 
 

Dospělí 100,-Kč Mládež 16-18 let 0,-Kč     Děti do 15 let 0,-Kč 
 

 IV. Brigády a brigádní povinnost 
 

Počet brigádnických hodin 10. Sazba za neodpracovanou hodinu je 
100,-Kč. Povinnost odpracovat brigádní hodiny se nevztahuje na děti do 
věku 15 let, ženy, ZTP, důchodce, kteří dovrší v roce 2021 věk 65 let, dále 
členy výboru a členy rybářské stráže, pokud aktivně vykonávají svou 
činnost. 

 

 V. Sankce 
 

Špatně vyplněná nebo nevyplněná statistika na povolence  100,-Kč 
Neodevzdaná povolenka v termínu do 15.1.2021  300,-Kč          
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VI. Cena RMV 
       člen MO hostovačka 
Dospělí                                 1000,-Kč 1.700,-Kč 
Mládež 16 – 18 let, ZTP, nad 70 let 600,-Kč 1.300,-Kč 
Děti do 15-ti let    500,-Kč 1.200,-Kč 
 

VII: Výdej mimo úřední hodiny 50,-Kč 
 

 bližší podmínky výkonu rybářského práva pro rok 2021: povinnost mít při lovu 
podběrák, zákaz lovu na srkačku, K70 - kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez 
prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven 
(pokud není u popisu revíru uvedeno jinak), nejmenší lovná míra okouna říčního 
20cm, zákaz používání vylovovacího háku gafu); 

 ponechání všech revírů MO ve společném hospodaření pod ČRS SÚS s výjimkou 
tůně Podzemanova, Dalešice–RMV; 

 podporu rozvojového fondu na nákup vodních ploch v částce 50,-Kč za každého 
člena MO Bakov nad Jizerou, tzn. částkou ve výši 17400,-Kč; 

 navrženého delegate na Územní konferenci SÚS: Ladislav Kilián, náhradník Jan 
Dvořák; 

 zákaz lovu dravých ryb na revíru 411191, č. podrevíru 2 koupaliště Bakov – od 
1.1.2021 do odvolání; 

 

B. Členská schůze bere na vědomí: 
 

zprávu dozorčí komise. 
 

 

C. Členská schůze ukládá výboru MO: 
 

 realizovat zásady poskytování úlev v plnění brigádnických povinností u dětí do 
věku 15 let, žen, ZTP, členů, kteří v roce 2021 dovršili věk 65 let, členů výboru MO 
a RS, kteří aktivně vykonávají svou činnost; 

 zajistit uspořádání veřejných rybářských závodů; 

 zajistit uspořádání dětských rybářských závodů; 

 zajistit uspořádání rybářského plesu; 

 nadále jednat o vhodných možnostech pronájmu vodních ploch; 

 důsledně zajišťovat v průběhu roku činnost rybářské stráže a tuto dvakrát za rok 
vyhodnocovat; 

 v případě zájmu dětí zabezpečit činnost dětského rybářského kroužku; 
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 pravidelně zveřejňovat zápisy z výborových schůzi na webových stránkách 
organizace; 

 neustále aktualizovat webové stránky organizace www.mocrsbakov.cz. 

 

D. Členská schůze ukládá všem členům MO: 
 

 při výkonu rybářského práva důsledně dodržovat platnou legislativu, jakož 
i dodržování pořádku a čistoty v místě rybolovu; 

 aktivně se podílet v rámci vlastních možností na veškeré činnosti (zejména 
uspořádání rybářských závodů) v rámci MO;  

 důsledně dbát na správné vyplňování všech zápisů do „evidence docházky 
a úlovků“ a „sumáře úlovků a docházek“ povolenky k lovu ve smyslu metodických 
pokynů uvedených v soupisu revírů. 

 

 

Milena Livorová Tomáš Masaryk Jaroslav Dvořák 

…………………………… 

předseda MaN komise 

……………………………… 

člen MaN komise 

…………………………… 

člen MaN komise 

 

 

 

 

http://www.mocrsbakov.cz/

