ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ Z.S.
místní organizace
Těchobuz
USNESENÍ
z výroční členské schůze MO ČRS Těchobuz,
konané dne 19. září 2020 od 14 hodin ve společenském sále v Těchobuzi
I.
Výroční členská schůze schvaluje
1.

Zprávu o činnosti místní organizace za rok 2019 a plán práce na rok 2020, přednesenou
předsedou Bc. Petrem Jirkou

2. Zprávu účetní paní Kubačákové o výsledku hospodaření za rok 2019
s celkovými příjmy ve výši 506 783, 77,- Kč
s celkovými výdaji ve výši 524 521,44,- Kč
Zůstatkem finančních prostředků na účtu u České spořitelny včetně pokladní hotovosti ke dni 31.12.2019
účet v částce 130 905, 50,- Kč a hotovost na pokladně ve výši 3 626,- Kč
a s plánovaným rozpočtem na rok 2020
plánované příjmy 470 000,- Kč
plánované výdaje 470 000,- Kč
s vyrovnaným hospodářským výsledkem 0,-Kč
3. Přijetí 10 nových členů do MO ČRS Těchobuz
4. Členské povinnosti – počet brigádnických hodin ve výši 10 hodin ročně u mužů a 5 hodin ročně u žen do doby
dosažení důchodového nebo výši finanční náhrady v částce 800 Kč u mužů a 500 Kč u žen.
5. Delegáta územní konference Ing. Otakara Pejšu, zástupce: Bc. Petra Jirku
6. členy komise pro přejímku rybích násad: Jana Rychetníka, Jana Beránka a Michala Karáska

II.
Výroční členská schůze bere na vědomí:
1.

Zprávu o činnosti rybářské stráže (RS) přednesenou vedoucím RS panem Janem Rychetníkem

2. Zprávu dozorčí komise přednesenou předsedou dozorčí komise panem Františkem Papežem

III.
Výroční členská schůze ukládá výboru MO ČRS Těchobuz
1. Koordinovat brigádnickou činnost tak, aby se zabezpečily všechny plánované
práce a informovat členy o všech důležitých skutečnostech na našich webových stránkách
2.

VČS ukládá dozorčí komisi MO dohlížet na dodržování
efektivního hospodaření naší MO

3. VČS ukládá komisi pro přejímku rybích násad provést jarní a
podzimní přejímky ryb.
IV.
Výroční členská schůze vyslovuje poděkování:
Všem členům MO ČRS Těchobuz, kteří se v loňském roce zasloužili o rozvoj naší organizace nad rámec svých
povinností a na úkor svého volného času.

