USNESENÍ
schválené konferencí Českého rybářského svazu, z. s., Středočeského
územního svazu konané dne 22. 9. 2018 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. 2019 do odvolání.
3. Cenu roční členské územní povolenky pro dospělé členy SÚS ČRS na rok 2019, a to
ve výši 1 400,-- Kč a z ní odvozené ceny ostatních povolenek. Konference s ohledem
na vývoj cen a inflace uděluje výboru SÚS mandát upravit pro rok 2020 cenu územní
povolenky o +/- 10%. Pokud by hrozilo zvýšení ceny povolenky o více než 10 %
ukládá VÚS svolat konferenci.
4. Fond na nákup vodních ploch ve SÚS s platností od 1.1. 2019 do odvolání.
5. Návrh pravidel hospodaření na pstruhových revírech a bližší podmínky výkonu
rybářského práva.
6. Kandidaturu Dušana Hýbnera na předsedu ČRS.
7. Zavedení místenek na rybníku Dvorce k datu 1.1.2020.
8. Zprávu volební komise o průběhu a výsledcích voleb.

B. Bere na vědomí:
1. Zprávu mandátové komise.
2. Zprávu dozorčí komise Středočeského územního svazu.
3. Zprávu o výsledcích hospodaření za uplynulé období.

C. Ukládá:
I. Výboru územního svazu:
1. Zabývat se na nejbližších jednáních výboru připomínkami a náměty, přednesenými na
dnešní konferenci.
2. Spolupracovat s ostatními územními svazy a Radou ČRS.
3. Zaslat usnesení z dnešní konference do 30. 10. 2018 všem místním organizacím.
4. Do 30. 4. 2019 rozpracovat usnesení konference ÚS a sněmu ČRS.
5. Zapojit se do čerpání dotací a grantů a pomáhat organizačním SÚS ČRS s metodickou
pomocí pro jejich čerpání.
6. Propagovat činnost územního svazu.
7. Sjednocovat pravidla rybolovu v rámci územního svazu i celého ČRS.

II. Místním organizacím:
1. Podporovat práci s mládeží a zapojit se do projektu ,,Ve vodě nežijí jen vodníci“.
2. Prověřit majetkové vztahy u užívaných vodních ploch. Pokračovat v získávání revírů a
vodních ploch, ideálně v součinnosti s SÚS.
3. Pokračovat v prohlubování elektronického zpracování dat.
4. Průběžně aktualizovat vlastní webové stránky a kontaktní údaje.
5. Zaměřit se na ekologičtější způsob hospodaření na revírech v období sucha.
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, nacházet cestu k členům.
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 a sucho přesunout větší
část zarybnění z podzimu do jarních měsíců a zarybňovat v průběhu rybářské sezóny.
6. Zkvalitnit obsah a vedení členských schůzí. Ideálně s využitím metodiky připravené
SÚS.
Delegátům sněmu:
1. Podpořit kandidáta SÚS na předsedu ČRS.
2. Aktivně hájit zájmy SÚS.
3. Pokud bude na program Sněmu ČRS předložen návrh na úpravu termínu placení
členského příspěvku, trvat na zachování stávající úpravy. (Platba do konce dubna).

Průhonice 22. 9. 2018

