Výroční zpráva o činnosti výboru MO ČRS
Předměřice nad Jizerou za rok 2009
Vážení přátelé, milí hosté.
Sešli jsme se dnes, abychom zhodnotili práci naší rybářské organizace
v roce 2009.V minulém roce pracoval výbor naší organizace v nezměněném
složení od posledních voleb a stejně tak pracovala i revizní komise.
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v minulém roce opustil naše řady, ve věku 68 let, pan Vladimír Stránský
dlouholetý předseda naší místní organizace.V posledních letech nám byl
nápomocen svými zkušenostmi a radami jako místopředseda výboru.Pro
naši organizaci vykonal mnoho poctivé práce, dokázal vždy přiložit ruku
k dílu a jeho razance při řešení vzniklých problémů byla vždy příkladná a
ku prospěchu organizace.Všichni jsme znali Vláďu Stránského jako člověka
plně oddanému svému koníčku. Často jsme poslouchali jeho poutavé
vyprávění z jeho výprav za rybami do Norska, Ruska,ale i po vlastech
českých.Nikdy nezkazil žádnou legraci. Věříme, že s ostatními kolegy,
kteří nás už opustili, sedí u té krásné řeky plné ryb, kde je stále hezké
počasí, ryby berou, nikdo tam nepytlačí, nebere si podměrečné ryby,
neodhazuje odpadky a Vláďa si to tam, kdesi nahoře, v pohodě užívá.
Budeme na něho rádi vzpomínat. Čest jeho památce.
Vážení přátelé k 31.12.2009 měla naše místní organizace celkem 286
členů. Dospělých členů pak 259, z tohoto počtu pak 7 žen, 7 mládeže 1618 let, 20 mládeže do 15 let.
Mohu na tomto místě konstatovat, že usnesení z výroční členské schůze
ze dne 28.3.2009 v Tuřicích bylo ve všech bodech splněno.

Dětské rybářské závody se konaly 1.května 2009 na rybníku v
Kochánkách. Účast 42 soutěžících. Vítěz Hodboď Václav nachytal
1390cm,druhé místo obsadil Zeman Marek a třetí Novotný Radek.
Největší ulovenou rybou byla štika 56 cm, kterou ulovila
Drahovzalová Lucie. Ani tentokrát se nezapomnělo na hodnotné ceny
a dobré pohoštění, na kterém se podíleli naši tradiční sponzoři.
Obce Předměřice,Tuřice,Skorkov,Sojovice,Kochánky,p.Weirautch,

p.Haspeklo, AVE odpad. hospodářství,ZD Dražice,p.Merhaut,p.Guttl,
Horákova sodovkárna a ostatní přispívající členové.
18-19.4.2009 jsme zorganizovali “Předměřickou juniorku“ na řece
Cidlině v Poděbradech.2.5.2009 se uskutečnili i závody dospělých.Více
Vám řekne ve své zprávě př.Roudnický, který si zaslouží uznání za svoji
činnost a dobrou reprezentaci organizace.
Zajistili jsme průběžné zarybňování po celou sezónu.Více se dozvíte ve
zprávě hospodáře př.Stezky.

Předsedovi bylo uloženo pravidelně a podle potřeby svolávat schůze
výboru. Scházeli jsme se téměř každý měsíc, na naší chatě, s velmi
dobrou účastí členů výboru. Na výborových schůzích se řešili úkoly

spojené s vydáváním povolenek, přípravou schůzí, péčí o svěřené
revíry, jejich průběžné zarybňování, organizování brigádnické
činnosti,vedením účetnictví, prací s mládeží. Projednávalo vše, co
souvisí s činností a dobrém chodu MO včetně spolupráce
s nadřízeným orgánem tj. SÚS. V zásadě jsme se drželi
programu daného plánem práce na rok 2009. Zápisy
z jednotlivých výborových schůzí možné k nahlédnutí u jednatele
MO př. Krmenčíka.
O průběhu a se stavem prací na Sojovickém rybníku Vás po
skončení mé zprávy blíže seznámí př.Krmenčík, který se obětavě
věnuje této záležitosti a je třeba mu za tuto činnost vyslovit
upřímný dík.(Je hotova veškerá dokumentace + žádost o dotaci)
Výborových schůzí se pravidelně zúčastňuje i zástupce

dozorčí

komise p.Ing.Vaner nebo JUDr.Ježdík.

Jistě jste si všimli,že chata v Kochánkách dostala v minulém
roce novou fasádu.Chata je využívána na schůzovní činnost, akce
organizace, činnost kroužku mládeže a je zapůjčována i
jednotlivým členům MO.

Úlovky za rok 2000-2008:
Rok 2000 .....celkem.....3346ks....4111.4kg naši čl.na všech
Rok 2001 .....celkem.....2734ks....2857.0kg Jizera1 a 1A
Rok 2001 .....celkem.....2993ks....3606.4kg naši čl.na všech
Rok 2002 ....celkem.....3114 ks....5468kg naši členové na všech
Rok
Rok
Rok
Rok

2003 ....celkem.....2621ks……….5055kg naši členové na všech
2004 …..celkem.....2511ks......4922kg naši členové na všech
2005.....celkem.....2011ks......4022kg naši členové na všech
2006.....celkem.....2768ks……….5181kg naši členové na všech

Rok 2007......celkem......2113ks.......4360kg naši členové na všech
Při docházce 5551 91 kontrol (pouze celosvaz.pov.)
Rok 2008 ......celkem......1687ks.......3908kg naši členové na všech
Při docházce 5702 114 kontrol (pouze celosvaz.pov.)
Rok 2009 ......celkem....1506ks.........3162,7kg naši členové na všech
Při docházce 5617...197 kontrol

Rekapitulace vydaných,vrácených a nevrácených povolenek MO
Předměřice n.Jiz.
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11(tj.4,3%)

Vlastní vyplňování úlovkových lístků se nepatrně zlepšilo, je však
stále na velmi nízké úrovni, což nám značně ztěžuje jejich
zpracování. I přes zavedený manipulační poplatek se situace nijak
zvláště nezlepšila. Víme, že se s tímto problémem potýkají i jiné
organizace, ale to není omluvou. V soupisu revírů se nachází velice
pěkně zpracovaný metodický pokyn pro vyplňování úlovkových lístků.
Je však třeba se seznámit s významem termínů (číslo revíru, název
revíru, označení revíru a neplést to dohromady. Uvědomit si rozdíl
mezi zápisem o docházce a sumářem úlovků z jednotlivých revírů).
Již loni jsem na tomto místě nabídl, pokud by byl zájem, že není
problém zorganizovat setkání na naší chatě a danou problematiku tam
probrat podrobně.
Na brigádách bylo odpracováno 400 hodin. Převážně na úpravách
kolem rybníků, kácení porostu, sekání trávy, drobné opravy chaty,
zarybňování atd. Mnoho členů dává i nadále přednost finanční
úhradě. Brigádní povinnosti jsou zbaveni mládež do 15 let, důchodci ,
držitelé průkazů ZTP, invalidní důchodci a ženy.
Organizovaný výdej povolenek jsme uskutečnili celkem 4x,dva tady
v Tuřicích a dva v Předměřicích.V informačním letáku ,který posíláme
všem členům jsou uvedeny termíny výdeje a naším cílem je,aby
v těchto termínech byla vydána rozhodující většina povolenek a také
proto, abychom umožnili včasné zaplacení členských příspěvků, které
musí být zaplaceny do konce února. Navíc vydává povolenky
p.Krmenčík po domluvě na obecním úřadě v Kochánkách.
Kontrolní činnost:
Revize hospodaření MO - provedena RK 22.3.2010 více zpráva RK
Hospodářské vyrovnání s orgánem SÚS bylo provedeno 2.12.2009
v Benátkách n.Jiz. Nebylo shledáno závad.
Plán práce výboru MO na rok 2009
Jelikož končí volební období, chtěl bych poděkovat všem členům

výboru a revizní komise za jejich obětavou a ne vždy snadnou práci.
Děkuji za pozornost a v nastávající rybářské sezóně Vám přeji
pevné zdraví,hodně rybářského štěstí a bohaté úlovky.
Petrův zdar !!

Program výroční členské schůze MO ČRS Předměřice n.Jiz.
konané 29.3.2010 v Tuřicích.
===============================================
1/Zahájení

- přivítání hostů
-památka zesnulých
-seznámení s programem(organizační záležitosti)

2/Volba mandátové,návrhové a volební komise
3/Zpráva o činnosti výboru organizace za rok 2009 - př. Habada
4/Zpráva o finančním hospodaření- př.Haspeklo
5/Zpráva hospodáře- př.Stezka
6/ Zpráva ved.kroužku mládeže – př.Roudnický
7/ Zpráva o činnosti rybářské stráže - př.Drda
8/ Zpráva kontrolní a revizní komise – př. Ing.Vaner
9/ Občerstvení
10/ Zpráva mandátové komise,volby nového výboru,
volba delegáta na územní konferenci
11/ Diskuse
12/Schválení zpráv za r.2009 a schválení plánu práce
a rozpočtu na r.2010
13/Usnesení a závěr

Plán práce výboru MO ČRS v Předměřicích n.Jiz. na r.2010
================================================
březen - příprava výr.členské schůze
- výroční členská schůze
- výdej povolenek
Duben - výdej povolenek pro mládež
- organizační zajištění brigád
- akce Sojovický rybník
- příprava dětských rybářských závodů 2010
- „Předměřická juniorka 2010“ Poděbrady
Květen – rybářský kroužek
- organizace a zajištění brigád
- dětské rybářské závody 2010
- rybářské závody dospělých 2.5.2010
Červen

– organizace a činnost rybářské stráže
- práce s mládeží
Červenec – práce s mládeží
Září

Říjen

- zajištění zarybňovacího plánu
- hodnocení práce za 1.pololetí
- stav členské základny
- finanční hospodaření MO

Listopad - příprava na hospodářskou prověrku
- „ Kochánecká ouklej “
Prosinec Leden
Únor

hodnocení činnosti za r.2010
příprava výdeje povolenek
evidence brigád
rozbor činnosti rybářské stráže
projednání a příprava plánu práce na r.2011

- vydávání povolenek na r.2011
- výdej povolenek

Návrh usnesení z výroční členské schůze MO ČRS v Předměřicích n.Jiz.
konané 29.3.2010 v Tuřicích.
========================================================================

Výroční členská schůze bere na vědomí:
1/ Zprávu revizní komise za rok 2009
2/ Zprávu mandátové komise
3/Zprávu ved.kroužku mládeže
Výroční členská schůze schvaluje:
1/
2/
3/
4/
5/
6/

Zprávu o činnosti výboru organizace za rok 2009
Zprávu o finančním hospodaření za rok 2009
Zprávu hospodáře(zarybnění) za rok 2009
Plán práce a rozpočet MO na rok 2010

Výroční členská schůze volí výbor ve složení:

Výroční členská schůze ukládá:
1/Předsedovi MO -pravidelně a podle potřeby svolávat schůze výboru
2/Výboru MO -zajistit přípravu a konání dětských rybářských závodů
na rybníku v Kochánkách 2.5.2010
3/ -rozvíjet činnost rybářské stráže
4/ -zodpovědně připravit výroční členskou schůzi 2011
5/ -dále pokračovat na akci prohloubení „ Sojovic.rybníka“(dotace)
6/

Usnesení z výroční členské schůze MO ČRS v Předměřicích n.Jiz.
konané 29.3.2010 v Tuřicích.
====================================================

Výroční členská schůze bere na vědomí:
1/ Zprávu revizní komise za rok 2009
2/ Zprávu mandátové komise
3/ Zprávu ved.kroužku mládeže
Výroční členská schůze schvaluje:
1/
2/
3/
4/

Zprávu o činnosti výboru organizace za rok 2009
Zprávu o finančním hospodaření za rok 2009
Zprávu hospodáře(zarybnění) za rok 2009
Plán práce a rozpočet MO na rok 2010

Výroční členská schůze volí výbor MO ve složení:
Habada Josef
Zalabák Josef
Krmenčík Milan
Stezka Miloslav
Haspeklo Josef
Roudnický Václav
Drda Jiří
Dozorčí komisi ve složení:
Ing.Vaner Jiří
Judr.Ježdík Vlastimil
Krátký Pavel
Delegáta na krajskou konferenci ÚS:
Habada Josef (náhr.Ing.Vaner Jiří)

Výroční členská schůze ukládá:
1/ Předsedovi MO -pravidelně a podle potřeby svolávat schůze výboru
2/ Výboru MO -zajistit přípravu a konání dětských rybářských závodů na
rybníku v Kochánkách 2.5.2010
3/ -rozvíjet činnost rybářské stráže
4/ -zodpovědně připravit výroční členskou schůzi 2011
5/ -dále pokračovat na akci prohloubení „ Sojovic.rybníka“(dotace)
6/ -zvýšit manipul.poplatek za nesprávně vyplněný přehled o úlovcích na
100Kč

