USNESENI

z

výročníčlenskéschůze ČRS
místníorganizace Zákupy
".s.,
konané dne 23.3.2019 v rybářském domě Zákupy

Výročníčlenská schůze schvaluje:

1. Zprávu

2.
3.
4.

5.
6.

o činnosti a hospodaření MO zarok 2018, kterou přednesl předseda p. Jiří Jirouš
Zprávu pokladníka o stavu pokladny a stavu běžnéhoúčtuk 31.I2.20l8
Zprávu správce ělenské základny, kterou přednesl p. Jiří Pačes
Převod prostředků z roku 2018 do hospodaření roku 2019
Zptávllvedoucího rybářského kroužku o činnosti v roce 2018 (p. P.Římal) včetně kroužku
pobočného
Plán hospodaření a rozpočet na rok 2019

Plánovaný
z toho:

rozpočet:

355.000,-

Štefarák

Oprava objektu na rybníku
Rekonstrukce a nová výstavba objektu rybářského
Rekonstrukce rybnílni, opravy

rybníků

domu

Kč

70.000,- Kč
230,000,- Kč
55.000,- Kč

Výročníčlenská schůze dále schvaluje:

1. Návrhovou komisi

2.

.
o
o

ve složení:

Jiří Pačes
Josef perlík

Petr Hegr
Mandátovou komisi ve složení:
o Petr Hegr
o Petr Římal
. Jiří Pačes

VýroČníčlenská schůze bere na vědomí:

1. Kontrolu

2.

usnesení z VČS z I8.3.2O18
Zprávu dozorčíkomise zarok2Ol8, kterou sepsal předseda komise Milan Dvořák a v
zastoupení přednesl p. P, Hegr

Výročníčlenská schůze ukládá výboru MO:

1.

2.
3.

4.
5.
6.

MÚ Zákupy při hospodaření na rybnících v majetku města
Zákupy
Pokračovat v rekonstrukci a údržběbudovy sídla MO v Mimoňské ulici podle
schváleného rozpoětu
Pokračovat v rekonstrukci a údržběobjektu na rybníku Štefarák podle schváleného
rozpočtu
Rozvíjet činnost dětského kroužku včetně pobočnéhokroužku v obci Ralsko-Ploužnice a
pokračovat ve spolupráci s rybářským kroužkem při domově mládeže Libertin Česká Lípa
Oslovit SUS a požádat o spolupráci s možnostíomezení nejmenší míry ryb, nebo počtu
ryb k poneohání na revírech Konvalinka a Panin rybník
Oslovit Lesy ČR apožádato spolupráci při opravě cesty na hréaiPanina rybníku
Pokračovat ve spolupráci s

7.
8.

Pokusit se zvýšit počet vysazovaných ryb do pstruhového revíru Svitava
Toto usnesení uveřejnit na webových stránkách MO
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Usnesení bylo schváleno:
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za návrhovouu komisi:
Předseda: Jiří Pačes

Členové:Josef Perlík, Petr Hegr

zpráva mandátové komise:
Počet

ělenů:

703
Nadpolovičnívětšina hlasů pro hlasování:

352

Dle č1.2l, §2, písmeno b), bylo zahájenlVČS oddaleno o 15 min
usnášeníschopná i s přítomným počtem členů.
zamandátovou komisi:
Předseda: Petr Hegr

Členové:Jiří Pačes, Petr Římal
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