U S N E S E N Í
z členské schůze ČRS MO Frýdlant nad Ostravicí konané dne 7. 4. 2013.

Členská schůze SCHVALUJE
Hodnotící zprávu o činnosti MO Frýdlant n.O. za rok 2012
Zprávu o účetní uzávěrce za rok 2012
Navržený vyvážený finanční rozpočet na rok 2013
Zprávu dozorčí komise
Zprávu mandátové komise
Delegáta a náhradníky na krajské konference ÚS ČRS Ostrava
p. Bezruč Pavel a náhradník Ing. Remiáš Pavel a p. Hlaváč Martin
7. Přijaté nové členy, kteří vykonali zkoušky pro vstup do ČRS
8. Usnesení Členské schůze ze dne 7. 4. 2013

1.
2.
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ČLENSKÁ SCHŮZE TÍMTO USNESENÍM UKLÁDÁ

Na úseku řídící činnosti
1) Provádět kontrolu plnění jednotlivých bodů usnesení z členské schůze MO a po odpovědných
osobách vyžadovat termíny plnění.
Odpovídá: předseda MO
Termín: dle plánu práce MO
2) Přijímání nových členů rybářů organizovat tak, aby zkoušky a vstup do ČRS proběhly do konce
měsíce února příslušného roku.
Odpovídá: hospodář MO
Termín: 28. února 2014

3) Členům výboru MO poskytovat plnění v souvislosti s výkonem funkce, dle platných zásad, za
splnění uložených úkolů. Při poklesu finančních prostředků MO pod 60.000,- Kč ke konci pololetí, se
odměny za příslušné období nevyplatí.
Odpovídá: předseda MO

4) Vypracovat a schválit ve výboru MO plán modernizace areálu líhně Pstruží, včetně projektu, k
zabezpečení finanční efektivnosti tohoto rybochovného zařízení.
Termín: v průběhu roku 2013
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Na úseku hospodářství
1) Nadále provádět kontrolní činnost provozu a vedení líhně, dodržování pořádku, bezpečnosti,
hygienických opatření a plnění smlouvy sjednaných podmínek vedoucím líhně. Při nedodržování zásad
vyvodit potřebná opatření.
Odpovídá: výbor MO + vedoucí líhně
Termín: trvale
2) Čtvrtletně informovat výbor MO o výsledcích líhně, aby se mohlo předcházet hospodářským a
finančním ztrátám.
Odpovídá: vedoucí líhně
Termín: čtvrtletně
3) Ryby, které jsou vyloveny v lovných tocích pro potřebu vytření na líheň, musí být vráceny do míst,
kde byly sloveny.
Odpovídá: hospodář MO a MS
Termín: trvalý

4) Zajistit včasnou distribuci plůdku Po z líhně tak, aby nedocházelo k jeho úhynu.
Odpovídá: hospodář MO a vedoucí líhně
Termín: trvalý

Na úseku práce s mládeží
1) Uspořádat soutěž mladých rybářů o Zlatou udici, za účasti družstev všech ZŠ, kde probíhají
kroužky mladých rybářů.
Odpovídá: vedoucí práce s mládeží
Termín: květen – červen 2013

2) Mládež v kroužcích seznamovat s novou legislativou v oblasti rybářství, dle pravidel rybolovu,
které jsou formulovány v „ Bližších podmínkách výkonu rybářského práva“.
Odpovídá: vedoucí práce s mládeží a vedoucí kroužků
Termín: trvale

Na úseku technického odboru
1) Zabezpečovat, dle finančních možností, běžné opravy zařízení v majetku MO.
Odpovídá: výbor MO
Termín: trvale
2) Na obytném domu OKÁL provést vnitřní i venkovní opravy.
Odpovídá: výbor MO
Termín: trvale
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Na úseku ekonomiky
1) Důsledně zpracovávat podklady pro vedení účetnictví a tyto pravidelně předávat k dalšímu
zpracování.
Odpovídá: ekonom MO
Termín: trvale

2) Sledovat vývoj ekonomiky v MO. V případě negativního vývoje neprodleně informovat výbor MO
a předložit návrh na opatření. Informovat čtvrtletně výbor MO o stavu financí MO, včetně informace o
výdajích a příjmech.
Odpovídá: ekonom MO
Termín: čtvrtletně

3) Organizovat a kontrolovat provádění řádných inventur majetku MO.
Odpovídá: správce materiálu MO a DK
Termín: 1 x ročně

Podněty z diskuse:

ČLENSKÁ SCHŮZE TÍMTO USNESENÍM UKLÁDÁ VÝBORU MO
1) Průběžně projednávat a schvalovat jednotlivá opatření související s revitalizací pstruhových vod a
pokračovat tak v "Projektu pro pstruhové vody" v rámci ČRS MO Frýdlant nad Ostravicí.

2) Výbor MO bude průběžně informovat kandidáty o činnosti ve výboru MO v dalším volebním
období. Místní skupiny nahlásí kandidáty do výboru MO nejpozději do 10.12.2013.

V Ostravici dne 7. 4. 2013
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