
      U S N E S E N Í 

schválené konferencí Českého rybářského svazu, středočeského územního 

svazu konané dne 20. září 2014 v Průhonicích 

 

Konference Středočeského územního svazu v Průhonicích po projednání zpráv, informací a 

diskusních příspěvků: 

A. Schvaluje: 

1. Zprávu o činnosti SÚS za uplynulé volební období. 

2. Statut společného rybolovu na sdružených revírech MO ČRS ve SÚS s platností od 

1.1.  2015 do odvolání.  

3. Cenu roční členské územní povolenky pro dospělé členy SÚS ČRS na rok 2015, a to    

1 200,-- Kč a z ní odvozené ceny ostatních povolenek. Konference s ohledem na  

vývoj cen a inflace uděluje výboru SÚS  mandát upravit pro rok 2016 cenu územní 

povolenky o +/- 10%. Pokud by hrozilo zvýšení ceny povolenky o více, než 10 % 

ukládá VÚS svolat konferenci. 

 

4. Kalkulovanou cenu násady kapra pro rok 2015 ve výši 55,-- Kč za 1 kg s tím, že dle 

vývoje tržních cen zmocňuje výbor SÚS upravit tuto cenu o + - 5,-- Kč. 

5. Volbu delegátů na Sněm ČRS. 

6. Zprávu volební komise o průběhu, způsobu a výsledku voleb. 

7. Možnost poskytnutí finanční půjčky MO na nákup a výstavbu vodních ploch. Půjčka 

může být poskytnuta v rámci a rozsahu finančních možností SÚS a bude vždy 

zajištěna zástavou majetku MO a úročena běžnou úrokovou sazbou. 

B. Bere na vědomí: 

1. Zprávu mandátové komise. 

2. Zprávu dozorčí komise Středočeského územního svazu. 

3. Splnění rozpočtu za rok 2013. 

4. Průběžné plnění rozpočtu SÚS v roce 2014. 

C. Ukládá: 

Výboru územního svazu: 

1. Zabývat se na nejbližších jednáních výboru připomínkami a náměty, přednesenými na 

dnešní konferenci. 

2. Spolupracovat s ostatními územními svazy a prostřednictvím Rady ČRS aktivně 

ovlivňovat rybářskou legislativu. 

3. Zaslat usnesení z dnešní konference do 10.10.2014 všem místním organizacím. 

4. Využít finančních rezerv na nákup vodních ploch. 

5. Vytvářet podmínky a pomáhat MO se získáváním dotací a grantů, které by mohly 

organizační jednotky SÚS ČRS čerpat. 



6. Podporovat nástup elektronické komunikace mezi složkami ČRS, zpracovat a na webu 

SÚS publikovat kontaktní údaje na MO = webové stránky, e-mail, kontaktní tel., 

adresu. 

 

Místním organizacím: 

1. Podporovat práci s mládeží a zajistit kvalifikaci vedoucích rybářských kroužků a 

vedoucích letních táborů. 

2. Pokračovat v získávání revírů a vodních ploch. 

3. Provést elektronickou sumarizaci a zaslat sumáře přehledů o úlovcích na sekretariát 

SÚS. MO ve společném rybolovu připojí originály úlovkových lístků (územních, 

celosvazových a celorepublikových povolenek).  

4. Zkvalitnit komunikační toky - spolupracovat při přechodu na elektronickou formu 

komunikace, sdělit a průběžně aktualizovat kontaktní údaje. 

5. Zaměřit se vedle chovu kapra na vedlejší druhy kaprovitých ryb a dravé ryby. 

6. Podporovat sportovní a závodní činnost v MO. 

 

 

D. Doporučuje: 

 

Dozorčí komisi ČRS SÚS  

1. Navštívit alespoň jedenkrát za volební období MO organizačně začleněné v SÚS 

s cílem provést kontrolu vyúčtování členských známek a sdružených povolenek a 

současně pomoci DK MO s metodikou kontrolní činnosti. 

 

Místním organizacím: 

1. Zkvalitnit komunikaci s členskou základnou, která v souladu s moderní uspěchanou 

dobou vyžaduje vstřícný přístup oproštěný od front a zbytečné byrokracie. 

2. Více se zajímat o možnosti čerpání dotací. 

3. Oslovit nerybářskou veřejnost (náborové závody, zábavy, publikační činnost) 

4. Vytvářet podmínky pro rybolov handicapovaných rybářů. 

5. Průběžné zarybňování. S ohledem na vysoký predační tlak přesunout větší část 

zarybnění z podzimu do jarních měsíců a zarybňovat v průběhu rybářské sezóny. 

 

Delegátům sněmu: 

1. Podporovat posunutí termínu platby členského příspěvku  

2. Navrhnout Sněmu odstranit ze Stanov možnost náhradního plnění v kárném řízení 

 


