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Po projednání všech bodů programu a diskuse přijal výbor MO ČRS Svitavy na svém zasedání dne 
29. 6. 2016 toto 

usnesení:  

1. výbor MO bere na vědomí: 
• zprávu předsedy a jednatelky MO stran výpůjčky a nájmu rybníka Rosnička, retenční nádrže a 

k nim přilehlých pozemků – viz bod 4 zápisu 
• zarybnění revíru č. 09 451 776 Rosnička a následný zákaz rybolovu v období od 29. 6. 2016 od 

12:00 do 2. 7. 2016 do 16:00 
• organizační zabezpečení třetího kola regionálního turnaje v rybolovu, 
• zprávu o brigádnické činnosti a plán práce do dalšího období, 

 
2. výbor MO schvaluje: 

• dle § 9 odst. 4) Stanov ČRS postup předsedy a jednatelky MO ve věci podání žádosti o nájem 
rybníka Rosnička, retenční nádrže a k nim přilehlých pozemků – viz bod 4 zápisu, 

• dle § 3 odst. 3 písm. a) Stanov ČRS přijetí nových členů MO – viz bod 8 zápisu, 
• vypovězení smlouvy o vedení účetnictví s dosavadním účetním, panem Vetešníkem 

a provedením pověřuje předsedu a jednatelku MO, 
• finanční odměnu pro pana Olivu a pana Kadlece za práci odvedenou při rekonstrukci a výrobě 

laviček a stolů u chaty ve výši 3 000 Kč čistého, 
• uzavírání smluv s externími dodavateli služeb jako náhradu za brigádníky MO, 

 
3. výbor MO navrhuje: 

a) podle čl. 3 odst. 4 písm. a) jednacího řádu ČRS výši jednorázového vstupního příspěvku 
(zápisného) následovně: 

o 2 500 Kč pro všechny nové členy v kategorii „dospělí“ 
o 1 250 Kč pro všechny nové členy v kategorii „dorost“ 
o od vstupního poplatku jsou osvobozeny děti 
o výbor MO zároveň ukládá panu Čermákovi, aby tuto novou úpravu pro placení 

vstupního příspěvku předložil nejbližší členské schůzi ke schválení. 

b) zavedení víkendové hostovské povolenky „CHYŤ A PUSŤ“ s následujícími podmínkami: 

Povolenka „Chyť a pusť“ víkendová  
Hostovská povolenka „CHYŤ A PUSŤ VÍKENDOVÁ“ s platností na jeden víkend, tj. od pátku 
12:00 hod. do neděle, kdy doba lovu končí podle rybářského řádu, opravňuje držitele této 
povolenky k lovu v mimopstruhovém rybářském revíru Rosnička č. 09 451 776 pouze k lovu 
ryb způsobem tzv. „NA BOILIE“ a systémem „CHYŤ A PUSŤ“, tedy bez možnosti ponechat si 
jakoukoli ulovenou rybu a všechny ulovené ryby je držitel této povolenky povinen vrátit 
šetrně zpět do revíru Rosnička č. 09 451 776. V případě zjištění porušení těchto podmínek, je 
člen RS oprávněn držiteli, který toto omezení poruší na místě odebrat povolenku k lovu ryb 
bez náhrady. 

o cena povolenky „Chyť a pusť víkendová“ se navrhuje ve výši 500 Kč 
o výbor MO zároveň ukládá panu Čermákovi, aby zavedení této povolenky předložil 

nejbližší členské schůzi ke schválení 
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4. Výbor MO ukládá: 

• panu Šimůnkovi zapracovat změny vyvolané novelizací vyhlášky č. 197/2004 Sb. do 
rybářského řádu. Termín – do další výborové schůze, 

• předsedovi a jednatelce MO sledovat situaci ve věci podané žádosti o pronájem rybníků a 
vést případná jednání s městem Svitavy ve věci uzavření nájemní smlouvy na rybník Rosnička 
a retenční nádrž. 

 

Hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Ve Svitavách dne 29. 6. 2016 

Zapsali: 

Zdeněk Ryšavý  ..................................................................  

Ivana Drmolová  ..................................................................  

Schválil: 

Pavel Čermák  ..................................................................  


