
 

U s n e s e n í   

členské schůze MO ČRS Kolín 

konané dne 22.2.2020 v kulturním centru Zámecká v Kolíně 

 

Členská schůze schvaluje: 
 
a)  Program členské schůze. 
b)  Volbu návrhové a mandátové komise a volební komise. 
c)  Zprávu předsedy o činnosti MO za období od poslední schůze a plán práce na rok 

2020. 
d)  Zprávu jednatele. 
e)  Zprávu účetní. 
f)  Účetní závěrku a hospodaření za rok 2019. 
g)  Finanční rozpočet a hospodaření v roce 2020. 
h)  Zprávu hospodáře. 
i)  Zprávu předsedy dozorčí komise. 
j)  Zprávu referenta kvality a čistoty vod. 
k)  Návrh na maximální denní úlovek lína na 4 ks a zákaz jeho používání jako nástražní 

ryby. (pro 80, proti 1, zdrželo se 10) 
l)  Návrh na zákaz rybolovu na území vtoku do Sandberku. (pro 83, proti 0, zdrželo se 8) 
m)  Dle § 3 odst. 4 pro zajištění řádného hospodaření a plánu práce odpracovat v roce 

2020 každý 10 brigádnických hodin. Neodpracované hodiny je možné nahradit 
finančně a to 90,-Kč za každou neodpracovanou hodinu. Této povinnosti jsou zproštěni 
členové nad 65 let věku (včetně), ženy, osoby ZTP, ZTPP a děti ve věku do 15 let. 
(Všichni přítomní členové pro.) 

 
Členská schůze neschvaluje: 
 

Návrh na zrušení omezení 40 ks ponechaných ulovených ryb vyjmenovaných v § 16 
odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb., na jednu vydanou povolenku. 
(pro 8, proti 80, zdrželo se 3) 
 

Členská schůze volí: 
 

a) Delegáta na konferenci SÚS 2020 pana Ing. Alexandra Mensatorise, náhradníka 
Jiřího Krouzu. (Všichni přítomní členové pro.) 

b) Kandidáta na Sněm ČRS 2020 pana Jiřího Krouzu. (Všichni přítomní členové pro.) 
 

Členská schůze rozhoduje o:  
 

Revíry svěřené v hospodaření MO ČRS Kolín nadále zůstávají i pro rok 2020 ve 
statutu společného rybolovu ČRS. 

 
Členská schůze bere na vědomí: 
 

Ocenění zasloužilých členů a mládeže MO ČRS Kolín. 
Uspořádání závodů na položenou a závodů v přívlači na revíru č. 411056. 
Výjimku pro lov 24“ na revíru č. 411056 pro rok 2020 a 2021. 



 
Členská schůze ukládá výboru MO: 
 

Zajistit zarybnění všech svěřených revírů minimálně v rozsahu zarybňovacích plánů. 
 
Členská schůze pověřuje výbor MO: 
 

K jednání a uzavírání smluv s vlastníky pozemků, ale zejména uzavírání kupních 
smluv na nákup vodních ploch a souvisejících pozemků, dle ekonomických možností 
MO. 

 
USNESENÍ schváleno členskou schůzí v Kolíně dne 22.02.2020 všemi přítomnými členy. 
 
Na členskou schůzi byli pozváni členové MO ČRS Kolín (prostřednictvím webu, vývěsky a 

sociální sítě). 

 

Členské schůze se zúčastnilo 91 členů a 2 hosté.             V Kolíně dne 22.2.2020 

Za návrhovou komisi:  

 

 

Předseda návrhové komise:    Ing. Alexander Mensatoris  

 

……………………………………………...…………………………………………………… 

 

Člen návrhové komise:    Milan Novák     

 

…………………………..………………………………………………………………………. 

 

Člen návrhové komise:    Zdeněk Tahal   

 

…………………………..………………………………………………………………………. 


