7b.

Pro zachování členství postačí splnění členského příspěvku dle § 3 odst. 5
stanov. Člen, který se rozhodne v roce 2018 nelovit, je povinen
nahlásit tuto skutečnost výboru MO, a to nejpozději do 30.4.2018.

Výbor MO vyznačí tuto skutečnost do členské legitimace v rubrice „záznam o
výdeji povolenky“ letopočtem a slovy „bez povolenky“.
8. S vydanou povolenkou obdrží každý člen brigádnický průkaz, který bude
jediným dokladem o splnění pracovních povinností. Je proto v zájmu každého
člena nechat si odpracované hodiny do tohoto průkazu potvrdit.

Informační leták
2018

9. Při placení členských příspěvků uhradí každý člen 5Kč za informační leták.
10. Výroční členská schůze se koná v sobotu dne 17. března 2018 od 9 : 00
hodin na rybníku ŠÁROVEC v Třebechovicích p.O. Právo každého člena MO je
zúčastnit se této VČS, kde může uplatit své připomínky a názory na činnost MO.
11. Již tradiční rybářské závody na našem rybochovném zařízení – Šárovec se
budou konat v sobotu 21. dubna 2018. Zveme proto všechny členy naší MO.
(Přijďte podpořit svoji MO).
Termín dětských rybářských závodů bude upřesněn.
13. Veškeré informace budou i nadále uveřejňovány ve vývěsní skříňce. Dále na
www.crs-trebechovice.cz a na tel. číslech : 602 475 050 (jednatel MO)
a 724 510 805 (hospodář MO).
Pronájem areálu: 723 606 213 (paní Kudiveisová)
14. Výbor MO se pravidelně schází 1 a 3 pátek v měsíci

Petrův zdar!

Výbor MO ČRS Třebechovice pod Orebem

MO ČRS
Třebechovice pod Orebem

1. Řádně vyplněný úlovkový lístek je možno zaslat ve stanovené lhůtě poštou, na
adresu pana Josefa Větvičky, Pod Zahrady 330, Třebechovice pod Orebem,
PSČ 50346. Pro dodržení lhůty je pak rozhodující datum odeslání - datum
v podacím razítku poštovního úřadu.
2. Podmínkou členství u MO ČRS Třebechovice pod Orebem v roce 2018 je:
2a.
Splnění pracovní povinnosti, to je odpracování 10 hodin v roce.
Neodpracované hodiny je možné zaplatit ve výši 100Kč/1hod. nejpozději
při placení členských příspěvků.
Pracovní povinnost se v roce 2017 vztahovala na všechny členy MO a
mládež od 16 do 18 let. Osvobozeni byli: členové starší 65 let, děti do 15
let a členové bez povolenky.V roce 2018 mají pracovní povinnost r.1953.
2b.
Odevzdání 4 kg suchého chleba. Toto je povinné pro všechny členy MO,
kromě dětí do 15 let. Chybějící suchý chléb je možné zaplatit ve výši
25Kč/1kg, a to nejpozději při placení členských příspěvků.
2c.
Zaplacením členského příspěvku nejpozději do 30. dubna 2018. Při
nesplnění ve stanoveném termínu členství zaniká zrušením.
2d.
Členové, kteří v roce 2017 pouze udržovali členství a nebyla jim
vystavena povolenka k rybolovu, nemusí prokazovat splnění pracovních
povinností v roce 2018.
3. Ceny členských příspěvků v roce 2018
Člen starší 18 let…………………………………….……….500,-Kč
Mládež 16-18 let (ročník,2000,2001,2002)………………….200,-Kč
Mládež do 15 let (ročník 2003 a mladší)…………………….100,-Kč
4. Ceny povolenek pro členy MO Východočeského územního svazu v roce
2018.
Mimopstruhová
územní
CP
-----------------------------------------------------------------------------------------celoroční dospělí
1200,-Kč
2100,-Kč
celoroční dospělí se slevou
700,-Kč
1400,-Kč
(studenti. inv. důchodci,
mládež 16-18 let)
celoroční mládež do 15 let
400,-Kč
700,-Kč
celorepubliková ČRS + MRS ( roční )
3150,-Kč

Pstruhová
územní
CP
-------------------------------------------------------------------------------------------------celoroční dospělí
1400,-Kč
2150,-Kč
celoroční dospělí se slevou
750,-Kč
1450,-Kč
(studenti, inv. důchodci,
mládež 16-18 let)
celoroční mládež do 15 let
450,-Kč
750,-Kč
celorepubliková ČRS + MRS ( roční )
3250,-Kč
Slevu možno udělit pouze na roční povolenku CP a povolenku územní. Studenti
nad 18 let musí předložit potvrzení o studiu, invalidní důchodci průkaz ZTP a
ZTP/P.
5. Termíny placení členských příspěvků a vydávání povolenek.
Upozorňujeme, že veškeré poplatky na rok 2018 budou hrazeny v hotovosti u
rybníka Šárovec v Třebechovicích pod Orebem ve dnech:
čtvrtek…………28.prosince
pátek………….. 26.ledna
pátek .………….23.února
pátek …………..30.března
pondělí…..……..30. dubna
pátek..……....….28.prosince

2017……………od 16.00 do 19.00hodin
2018……………od 17.00 do 19.00hodin
2018……………od 16.00 do 19.00hodin
2018…………… od 17.00 do 19.00 hodin
2018…………… od 17.00 do 19.00 hodin
2018……………od 16.00 do 19.00hodin

V jiných termínech se povolenky nevydávají, dle usnesení VČS – pouze po
zaplacení manipulačního poplatku 500,- Kč a telefonické domluvě s p.
Větvičkou Josefem na tel. 725305462
Povolenky pro děti do 15ti let vydává p Počarovský (vedoucí mládeže).
6. Nové členské legitimace.
Nové legitimace budou vystaveny při placení členských příspěvků členům, jejichž
členství trvá déle než 10 let (mají plně vylepenou legitimaci příspěvkovými
známkami). Z těchto důvodů se musí dostavit k rybníku Šárovec osobně a
předložit 1ks fotografie o rozměru 35x45mm (jako na OP). Starou legitimaci
musí odevzdat MO!
7. Důležitá upozornění.
7a.
Každý člen naší MO má právo v závažných případech požádat výbor MO
osobně nebo písemně o úlevu z pracovní účasti nebo finanční náhrady. O
žádosti rozhoduje s konečnou platností výbor MO ČRS.

