
 

Usnesení 
 
členské schůze Českého rybářského svazu, z.s.,místní organizace Pardubice,  konané dne 

13. dubna 2017 konané v kulturním středisku ABC Klubu Štolbova, Pardubice 
 

A. Členská schůze schvaluje: 
a) složení pracovních komisí, mandátové, návrhové 
b) zprávu o činnosti a výsledky hospodaření za rok 2016 - předsedy MO ČRS Pardubice pana 

Nejedlého, rybářského hospodáře pana Cimického a jednatele pana Horáka 
c) roční  účetní  uzávěrku MO ČRS Pardubice za rok 2016 
d) rozpočet MO ČRS Pardubice na rok 2017 
e) zprávu mandátové komise 
f) dokončení započatých SO akcí schválených na minulých členských schůzích 
g) provozovat činnost a údržbu rybochovného zařízení, které je vlastnictví MO ČRS Pardubice v 

takovém technickém stavu, aby nedocházelo k porušování zákonem daných předpisů a 
nařízení, včetně nařízení svazových. K tomuto účelu v případě volných finančních prostředků 
zakoupit pracovní stroje 

h) novelizaci směrnice  MO ČRS Pardubice č.2/2016, která vstoupila v platnost 1.1.2017 a ruší 
tak směrnici 2/2015 
 

 
B. Členská schůze bere na vědomí: 

a) zprávu dozorčí komise MO ČRS Pardubice 
b) zprávu rybářské straže MO ČRS Pardubice 

 
C. Členská schůze ukládá: 

a) rybářskému hospodáři MO ČRS Pardubice zabezpečit vysazování ryb do sportovních revírů 
dle platných dekretů vydaných MZe ČR a KÚ Pardubického kraje a výrobu násadových ryb pro 
potřebu ostatních rybářských organizací ČRS a MRS 

b) výboru organizace pravidelně jedenkrát za každý Q vyhodnocovat čerpání rozpočtu 
c) všem členům organizace, kteří budou požadovat povolenku k rybolovu zakoupit si ji 

nejpozději do konce října 2017. Pro výdej povolenky je třeba mít splněny veškeré podmínky 
pro vydání povolenky k lovu ryb 

d) rybářskému hospodáři prosazovat pro další období v bližších podmínkách lovu takové 
způsoby lovu, které vycházejí z tradic ČRS a MO Pardubice a nejsou v rozporu s rybářským 
zákonem a prováděcí vyhláškou k lovu ryb 

e) zaměstnancům MO ČRS Pardubice zúčastňovat se aktivně akcí a školení, které jsou zaměřeny 
na podporu výroby ryb a rybářského sportu 

f) výboru MO nadále se snažit o získávaní státních dotací na podporu rybářství, podporu 
mládeže a podporu rybářského sportu 

g) členům rybářské stráže, snažit se získávat a školit nové členy pro tuto funkci.  Snažit se svým 
přístupem zajistit u členů MO ČRS Pardubice při výkonu rybářského práva dodržování Stanov 
ČRS, konkrétně dodržování § 4 odst. 2. písm.a) Stanov ČRS 

h) pravomoc výboru MO ČRS Pardubice ke sjednávání smluv na práce, které souvisí 
s rybochovným zařízením. Tyto práce hradit z částky vybrané od členů § 3 odst 4) písm. c) 
Stanov ČRS. 

i) výboru MO ČRS Pardubice projednat přednesené diskusní příspěvky a podat potřebné 
vysvětlení na příští členské schůzi - diskusní příspěvky byly zodpovězeny během jednání 
členské schůze 
 



 
j) výboru MO prosazovat na ÚSHK možnost sportovního rybolovu z rybářských loděk, 

rybářských člunů a speciálních rybářských zařízení na vlastní pohon (vesla) na vybraných 
revírech MO ČRS, jako jsou pískovny, odstavená ramena a hlavní toky. Rybářské pranice a 
čluny nesmí mít pevně zabudovaný přístřešek, tak aby nevznikl dojem obytných lodí. Jedná se 
o navržené revíry Labe 28 celý revír, Labe 29 celý revír, Labe 30 celý revír včetně písníku 
Oplatil. Vše za podmínek, že osoba provádějící lov ryb z plavidla je povinna respektovat 
ustanovení Řádu plavební bezpečnosti, a to zejména ustanovení, která se vztahují k noční 
signalizaci malých plavidel za plavby a za stání (čl. 3.13 a čl. 3.20 Řádu plavební 
bezpečnosti). 

k) výboru MO projednat možnost na ÚSHK  zavedení horní míry kapra (Cyprinus carpio) na 
revírech MO ČRS Pardubice na 65 cm. Doplnit větu  do RŘ pro rok 2018 na revírech MO ČRS 
Pardubice (Labe 28,Labe 29,Labe 30)  - horní míra kapra 65 cm.  Kapr nad 65 cm musí být co 
nejšetrněji vrácen v místě a do revíru kde byl uloven. 

 
 
 

D. Členská schůze navrhuje delegáta na konferenci VčÚSHK 2018: pana Gregoru Pavla roč.1958. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrhová komise: 13. dubna 2017     podpisy  členů : 
         Vaňous Jaroslav v.r. 
         Barcalík Petr v.r. 
         Ambrus Antonín v.r. 
Za správnost opisu usnesení čl. schůze předseda DK MO ČRS Pardubice 
Mgr. Čapek Karel 


