
 Český rybářský svaz, místní organizace Hluboká nad Vltavou, Mánesova 829  
 

U S N E S E N Í 

z členské schůze ČRS MO Hluboká nad Vltavou, zapsaného spolku, konané 24. 2. 2023 
v  Restauraci V Podskalí v Hluboké nad Vltavou 

Členská schůze spolku: 
 

1. Schvaluje: 
Zprávu o činnosti výboru spolku za rok 2022. 

  Zprávu o hospodaření spolku za rok 2022, účetní závěrku za rok 2022 a rozpočet na rok 2023. 
Pokračování opravy břehů MR Pískovna v rámci zkvalitnění rybolovu a ochrany vodního díla. 
Spolupráci se spolkem „Hluboká v pohybu“ v oblasti práce s mládeží. 
Finanční náhradu za pracovní roční příspěvek 10 hodin ve výši 1.000,- Kč pro ročníky   

  narození 1960 a mladší. U žen, mládeže a ČID 1+2 je částka poloviční. 
Zápisné pro rok 2024 ve výši 500,- Kč. 
 

2. Bere na vědomí: 
  Zprávu dozorčí komise za rok 2022. 

Zprávy o hospodaření a rybolovu na místním revíru Pískovna za rok 2022. 
  Zprávu o činnosti rybářské stráže za rok 2022. 
  Zprávy o chovu ryb v roce 2022. 
 

3. Zavazuje: 
Delegáta územní konference pana V. Kavku a jeho náhradníka pana M. Bláhu hlasovat 
 na Územní konferenci po bodech uvedených v navržených změnách BPVRP takto: 

   1 – Plavaná – ANO, 2 – 50 ks vyjmenovaných ryb – ANO, 3 – ukončení rybolovu po  
   2. vyjmenované rybě – NE, 4 – průplav Lipno – ANO, 5 – umělá nástraha odpovídající  
   velikosti rybičky – NE, pstruhové a mimopstruhové povolenky Květoňov – NE.    
 

 4. Zmocňuje výbor MO: 
      Pokračovat v nezbytných opravách a údržbě spravovaného majetku z vlastních zdrojů i ve  
   spolupráci s Městem Hluboká nad Vltavou, případně dalšími subjekty. 

Majetkovou a ekonomickou agendu vést v souladu s posláním a stanovami spolku a podle  
  instrukcí ekonoma a účetního firmy. 

 

 5. Ukládá: 
  Hospodáři místního revíru a jeho zástupci spolupracovat s nadřízeným orgánem ohledně  
   místního revíru Pískovna, pečovat o něj, provádět požadované kalkulace včetně stanovení 
   cen povolenek, a provádět průběžnou bilanci hospodaření v souladu s rozpočtem. 
  Všem členům MO důkladně se seznámit s dílčími změnami rybolovu platnými pro revíry  
   Jihočeského územního svazu i místního revíru Pískovna. 

Všem členům MO respektovat Stanovy a Jednací řád ČRS, z.s. 
Všem členům MO pravidelně sledovat informace týkající se chodu spolku zveřejňované na webu 
  MO, konkrétně na adrese (http://mo-hluboka.wz.cz/), kde jsou dostupné všechny  
  informace týkající se chodu organizace. 

 
 
 

 
 V Hluboké nad Vltavou dne 24.2.2023     


