Vážení členové,
v návaznosti na současná opatření Vlády ČR k zamezení šíření koronaviru, označovaného
jako SARS CoV-2 (COVID-19) Vám předkládám zprávu pro členskou schůzi, která se měla
konat 15.4.2021
I když se v současné době situace zlepšuje, nelze s jistotou určit náhradní termín členské
schůze, jak z důvodů zajištění prostor pro schůzi, tak i další možné druhé podzimní vlny
pandemie. Musíme si uvědomit, že naše organizace čítá více jak 3000 členů, z niž mimo
mládeže a dětí se má právo zúčastnit schůze více jak 2700 členů. Proto výbor MO na svém
pravidelném zasedání v dubnu rozhodl, členskou schůzi neuskutečnit a odložit. Provoz
organizace je řízen v nouzovém režimu v rozsahu Stanov ČRS, kdy rozhodování
v neodkladných záležitostech činí předseda a jednatel VMO. Následně po skončení platnosti
omezení pak o svých rozhodnutích informují členskou základnu na členské schůzi 2022.
Nyní k samotné činnosti organizace v roce 2020.
Od členské schůze v roce 2019 se výbor organizace důsledně řídil schváleným
rozpočtem.
Rozpočet byl pravidelně čtvrtletně kontrolován a předkládán dozorčí komisi. Výsledek
hospodaření 2020 byl 1 150 374,- Kč. Členové MO ČRS Pardubice se mohou s výsledky
hospodaření podrobně seznámit v kanceláři rybochovného zařízení u ekonomky organizace.
Výbor MO ČRS Pardubice se pravidelně scházel 1x měsíčně (videoprojekce, nebo
korespondenčně). Podklady pro jednání výboru MO připravoval přípravný výbor, tak aby
jednání výboru MO bylo rychlé a konstruktivní., Na začátku roku 2021, začínala činnost
výboru a zaměstnanců prodejem povolenek a členských známek. Pokračuje odchov štičky a
rozvozem násadových ryb do sportovních revírů, jednak do revírů MO a revírů Vč. Údržba
rybochovných zařízení a běžná agenda týkající se činnosti organizace. Investiční činnost
byla zaměřena, na opravu jižní hráze Ležáneckého rybníka, odbahnění rybníka Podkovy a
manipulačních rybníčků. Na jaře 2020 došlo k dokončení havarijního stavu vodovodní
přípojky. Celá tato akce vyšla MO cca na 300 tis Kč. Toto je jen krátký výčet činnosti výboru
MO a jeho zaměstnanců.
Rád bych touto cestou poděkoval zaměstnancům MO, bez kterých bychom nedosáhli
dobrých hospodářských výsledků.
Dále několik informací o činnosti mládeže.
V roce 2020 organizace evidovala celkem 270 nových dětí a mladých rybářů. Mladí rybáři
byli registrováni v rybářských kroužcích při ZŠ Dašice, Opatovice n. Labem, Staré Ždánice,
DDM Delta a Alfa v Pardubicích. Děkujeme všem vedoucím rybářských kroužků za jejich
velice prospěšnou činnost při práci s mládeží.
Výbor pracuje podle navrženého a schváleného plánu práce, podle předem schváleného
rozpočtu na rok 2021. Potřebné informace roku 2021 budou vždy na webu MO ČRS
Pardubice.
S pozdravem Petrův zdar.
Předseda MO ČRS Nejedlý Zdeněk v.r.

