Výroční zpráva o činnosti výboru MO ČRS
Předměřice n. Jizerou za rok 2007
Děkuji za udělené slovo.Svoji dnešní zprávu začnu konstatováním
stavu členské základny. K 31.12.2007 měla naše organizace celkem
265 členů. Z tohoto počtu je to 6 žen,23 mládeže do 15 let,8
mládeže 16-18 let.Oproti loňskému roku je to mírný pokles.
Loňská výroční schůze nám uložila jednat s obcí Sojovice,ohledně
sojovického rybníka,která je vlastníkem pozemků.Proběhlo několik
jednání a výsledkem bylo sepsání dlouhodobé smlouvy mezi obcí
Sojovice a MO Předměřice ( 30 let) o pronájmu této lokality.Součástí
smlouvy je závazek MO , že do 5 ti let provede prohloubení a úpravu
okolí rybníka.Jinak řečeno,čeká nás tam velmi mnoho práce.
Dětské rybářské závody se konaly 12.května 2007 na rybníku v
Kochánkách.Účast 38 soutěžících.Vítězové se radovali s obdržených
cen.Ostatně cenu obdrželi všichni účastníci,ač skončili v poli
poražených.Největší ulovenou rybou byl kapr 53cm.Ani tentokrát se
nezapomělo na dobré pohoštění,na kterém se podíleli naši tradiční
sponzoři.
Obec Předměřice,Tuřice,Skorkov,Sojovice,Kochánky,p.Weiraut,
Haspeklo,AVE,Merhaut,Gúttl,Horákova sodovkárna a ostatní
přispívající členové.
MO zorganizovala Předměřickou juniorku na řece Labi v
Čelákovicích,která byla současně nominačním závodem na
mistroství světa v Pardubicích.Družstvo Roudnický
Jakub,RoudnickýVáclav a Zahrádková Klára obsadilo
3.místo.Celkové 3.místo obsadilo i v krajském přeboru.Více ve
zprávě p.Roudnického.
Na zkoušku jsme zavedli úpravu bližších podmínek lovu na revíru
411 174 a to,že při chycení a ponechání si 1 ks ušlechtilé

ryby končí denní rybolov na tomto revíru.Po vyhodnocení jsme
konstatovali,že úprava je ku prospěchu věci.
Zajistili jsme průběžné zarybňování po celou sezónu.Více zpráva

hospodáře.
Předsedovi bylo uloženo pravidelně a podle potřeby svolávat schůze
výboru.Scházeli jsme se téměř každý měsíc s velmi dobrou účastí
členů výboru.
12.4.2007 hodnocení výroční schůze,odeslání zápisu z výr.čl.schůze
na SUS,rozdělovník na sčítání kormoránů,seznámení s projektem
rybochovného zařízení na řece Jizeře(firmy Keleman),kalkulační
listy,manipulační řád na jezu Kačov,Sojovice nová žádost ke smlouvě
o pronájmu,označení revírů(kontrola).
27.4.2007 úlovky za rok 2006,příprava dětských ryb.závodů na
rybníku v Kochánkách,dotazy k popisům revírů,označení revírů
v pořádku.
12.5.2007 Dětské rybářské závody
7.6.2007 hodnocení dět.ryb.závodů,metodický pokyn k řešení
problematiky odběru povrchových vod,připomínky ke stanovám
ČRS,krajský přebor(kvalifikace na MR).možnosti odbahnění rybník
Sojovice.
2.8.2007 jsme řešili nepříjemnou záležitost s př.Křížkem,který
přestal plnit své povinnosti v družstvu mládeže.Na jeho místo jsme
kooptovali př.Roudnického a jsme přesvědčeni,že pod jeho vedením se
opět začne mládežníkům dařit a hlavně že zaujme a osloví nové
adepty tohoto sportu.Příprava na soutěž Předměřická ouklej,zasílání
dokumentace v elektronické podobě,činnost družstva –
změny,vyjímka povolení nočního rybolovu na Orlíku červensrpen,připravuje se novela vodního zákona,webové stránky o činnosti
MO,zjistit zda je nutné povolení k odběru vody.
30.8.2007 zpráva hospodáře o násadě,členská základna,informační
leták pro členy organizace,návrh smlouvy s obcí Sojovice

29.10.2007 podepsána smlouva o pronájmu Sojovického rybníka
6.11.2007 příprava na hospodářskou prověrku,Kochánecká uoklej
bude 10.11.2007
30.11.2007 zpráva z hospodářského vyrovnání,termíny výdeje
povolenek,definitivní znění informačního letáku pro členy MO
28.12.2007 výdej povolenek v Tuřicích
19.1.2008 výdej povolenek v Předměřicích
23.2.2008 výdej povolenek v Tuřicích
6.3.2008 příprava VČS Tuřice 29.3.2008,geometrické zaměření
Sojovického rybníka
dětské ryb.závody se budou konat 3.5.2008
nábor nových členů rybářského kroužku
12.3.2008 vodoprávní řízení ohledně odběru povrchových vod
15.3.2008 výdej povolenek v Předměřicích
Výborových schůzí se pravidelně zúčastňuje i zástupce dozorčí

komise p.Ing.Vaner nebo JUDr.Ježdík.
Konference SÚS se minulý rok nekonala,jelikož se bude konat
ve dvouletých cyklech.Tedy letos.
Co se týče chaty je využívána na schůzovní činnost,akce
organizace,činnost kroužku mládeže a neposlední řadě je zapůjčována
i jednotlivým členům MO.
Úlovky za rok 2000-2007:
Rok 2000 .....celkem.....3346ks....4111.4kg naši čl.na všech re
Rok 2001 .....celkem.....2734ks....2857.0kg Jizera1a1A
Rok 2001 .....celkem.....2993ks....3606.4kg naši čl.na všech
Rok 2002 ....celkem.....3114 ks.... 5468kg naši čl.na všech

Rok 2003 ....celkem....2621ks..5055kg naši členové na všech
Rok2004 ….celkem....2511ks......4922kg naši členové na všech
Rok 2005......celkem....2011ks......4022kg naši členové na všech
Rok 2006......celkem....2768ks……….5181kg naši členové na všech
Rok 2007.......celkem.....2113ks.......4360kg naši členové na všech
Při 5551 docházce 91 kontrol

Rekapitulace vydaných,vrácených a nevrácených povolenek MO
Předměřice n.Jiz.
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Vlastní vyplňování úlovkových lístků se nepatrně zlepšilo je však
stále na velmi nízké úrovni,což nám značně ztěžuje jejich
zpracování.Víme,že se s tímto problémem potýkají i jiné
organizace,ale to není omluvou.
Na brigádách bylo odpracováno
hodin. Převážně na úpravách
kolem rybníků,na zařízeních organizace,zarybňování. Mnoho členů
dává i nadále přednost finanční úhradě.V této souvislosti vás
informuji,že na příští rok je navržena úhrada 60Kč/h.
Ve výdeji povolenek jsme zavedli novinku a to,že dva výdeje jsme
uskutečnili 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 pravidelně povolenky p.Krmenčík na obecním úřadě
v Kochánkách.Úřední hodiny budou každé pondělí od 17.00 do
18.00hod.
Kontrolní činnost:
Revize hospodaření MO - provedena RK 15.3.2008 více zpráva RK
Plán práce výboru MO na rok 2008
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 29.3.2008 v Tuřicích.
================================================

1/Zahájení- přivítání hostů
-seznámení s programem

2/Volba mandátové a návrhové komise
3/Zpráva o činnosti výboru organizace za rok 2007 - 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/Diskuze
11/Zpráva mandátové komise
12/Schválení zpráv za r.2007 a schválení plánu práce
a rozpočtu na r.2008,kooptace p.Roudnického ved.mládeže

13/Usnesení
14/Závěr
.

Plán práce výboru MO ČRS v Předměřicích n.Jiz. na r.2008

=============================================

Březen - příprava výr.členské schůze
výdej povolenek
Duben - výdej povolenek pro mládež
organizační zajištění brigád
organizační opatření akce Sojovický rybník
příprava dětských rybářských závodů 2008
Květen –nábor nových členů do ryb.kroužku
organizace a zajištění brigád
Červen – organizace a činnost rybářské stráže
- kroužek mládeže
Červenec – kroužek mládeže
Září

- zajištění zaryb.plánu
hodnocení práce za 1.pololetí
hodnocení stavu členské základny

Říjen

finanční hospodaření MO

Listopad - příprava na hospodářskou prověrku
- „ Kochánecká uoklej “
Prosinec -

hodnocení činnosti za r.2008
příprava výdeje povolenek
evidence brigád
rozbor činnosti rybářské stráže
projednání a příprava plánu práce na r.2009

Leden
Únor

- vydávání povolenek na r.2009
- výdej povolenek

Návrh usnesení z výroční členské schůze MO ČRS v Předměřicích n.Jiz.
konané 29.3.2008 v Tuřicích.
========================================================================

Výroční členská schůze bere na vědomí:
1/ Zprávu revizní komise za rok 2007
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 2007
Zprávu o finančním hospodaření za rok 2007
Zprávu hospodáře(zarybnění) za rok 2007
Plán práce a rozpočet MO na rok 2008
Delegáta na konferenci SÚS - p.Habada
Kooptaci p.Roudnického do funkce ved.mládeže

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 3.5.2008
3/ -rozvíjet činnost rybářské stráže
4/ -zodpovědně připravit výroční členskou schůzi 2008
5/
6/
7/
8/
9/
10/

Usnesení z výroční členské schůze MO ČRS v Předměřicích n.Jiz.
konané 29.3.2008 v Tuřicích.

========================================================================

Výroční členská schůze bere na vědomí:
1/ Zprávu revizní komise za rok 2007
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 2007
Zprávu o finančním hospodaření za rok 2007
Zprávu hospodáře(zarybnění) za rok 2007
Plán práce a rozpočet MO na rok 2008
Delegáta na konferenci SÚS - p.Habada
Kooptaci p.Roudnického do funkce ved.mládeže a výboru MO

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 3.5.2008
3/ -rozvíjet činnost rybářské stráže
4/ -zodpovědně připravit výroční členskou schůzi 2008
5/ -upravit horní hranici kapra na 70cm
6/ -členská schůze volí delegáta př.Habadu na konferenci SÚS
7/
8/
9/

10/

