
Usnesení členské schůze místní organizace 
Českého rybářského svazu ve Svitavách 

(příloha k zápisu ze členské schůze konané dne 10. ledna 2016) 

 

Členská schůze hlasováním přijala následující usnesení: 

A. Členská schůze schvaluje: 
a) program členské schůze 
b) zprávu o činnosti a hospodaření MO za období od poslední členské schůze 
c) rozpočet na rok 2016 
d) kooptaci pana Zdeňka Ryšavého za člena výboru MO 
e) delegáta na územní konferenci ČRS pana Pavla Čermáka, jako případného zástupce paní Ivanu 

Drmolovou. 
f) brigádnickou povinnost na rok 2016: návrat ke stavu platnému před rokem 2015, 

tj. brigádnická povinnost v rozsahu, v jakém byla přednesena panem Karešem v jeho 
příspěvku: 

Povinnost odpracovat brigádu má každý člen MO ve věku 16 až 64 let. Osvobozeni od plnění 
brigádní povinnosti jsou: 

• držitelé průkazky ZTP, ZTP-P, TP 
• důchodci (starší 64 let, tj. od začátku roku, v němž dosáhne 65 let) 
• invalidní důchodci 
• ženy 

Dospělí členové - za dospělého je člen považován od začátku kalendářního roku, v němž dosáhl 
19 let věku. 
Mládež (dorost) -  za mládež je člen považován od začátku kalendářního roku, v němž dosáhl 
16 let věku do konce kalendářního roku, v němž dosáhne 18 let věku. 
Děti (žáci) - za dítě je člen považován od věku 8 let do konce kalendářního roku, v němž 
dosáhne 15 let věku. 
Důchodce - za důchodce osvobozeného od brigádnické povinnosti staršího 64 let je považován 
člen od začátku kalendářního roku, v němž dosáhne 65 let věku. 

Dospělí (muži)od 19 let do 64 let věku včetně odpracují 10 brigádnických hodin. 
Členové (mládež) od 16 do 18 let věku včetně odpracují 5 brigádnických hodin. 

B. Členská schůze bere na vědomí: 
a) zprávu dozorčí komise. 

C. Členská schůze neschvaluje (odmítá): 
a) zavedení víkendové hostovské povolenky „CHYŤ A PUSŤ“, 
b) návrh pana Konečného na snížení peněžního plnění za neodpracované hodiny ze současných 

150 Kč za hodinu na 60 Kč za každou neodpracovanou hodinu, 
c) návrh pana Konečného, aby MO neuzavírala nájemní smlouvu s pořadatelem festivalu 

Rosnička v případě jeho zájmu o umístění stanoveného městečka účastníků festivalu na louce 
u chaty Rosnička. 

 

 



Návrhová komise: 

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

Jiří Kareš  .................................................................  

Josef Koutný  .................................................................  

Ověřil: 

Pavel Čermák, předseda MO  .................................................................  

 

 


