ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s.
místní organizace
PRACHOVICE se sídlem v Třemošnici
538 43 Třemošnice

Rozšíření stanov pro interní účely
MO ČRS, z.s. Prachovice se sídlem v Třemošnici
Tento dokument slouží jako doplněk k základním stanovám ČRS
I.) Organizační záležitosti
a) Výbor místní MO se skládá z 9 členů
b) Kontrolní a revizní komise se skládá ze 3 členů
c) Počet členů členské základny je nejvýše 230 dospělých členů a to i vč. hostujících členů
(viz stanovy 2022)
d) Při překročení výše uvedeného počtu není možné realizovat přestup nových členů
e) Organizace posuzuje a přijímá hostující členy stejně jako u přestupu nových členů
f) Organizace nevykonává zkoušky pro získání prvního rybářského lístku pro dospělé
g) Umožnuje nové členství pouze na základě absolvování ryb. kroužku, následně přestupem
do dorostu. U dospělých pouze převodkou z jiné organizace, případně hostování.
h) Za člena, nebo hostujícího člena smí být přijat takový člen, který lovil na roční hostovací
povolenku, minimálně jednu sezónu, v posledních třech letech. Tím však nevzniká
automaticky nárok na přijetí.
II.) Brigádní činnost
a)
b)
c)
d)

Roční brigádní fond je 15 hodin na jednoho člena
Částka za neodpracovanou hodinu je 150 Kč – výbor MO má právo výši upravit
Brigádní povinnost začíná vstupem do dorostu
Brigádní povinnost končí dovršením 64 let věku. V daný rok, ve kterém rybář dosáhne
věku 64 let nemusí již odvádět brig. fond.
e) Ženy jsou zproštěny povinnosti brigád, přesto jsou jim umožněny v plném rozsahu
f) ZTP a invalidní důchodci III. stupně (plný invalidní důchod) jsou brigád zcela zproštěni.
g) Členové s invalidním I a II. stupně mají povinnosti brigád omezenou na 8 hodin ročně.

III.) Ostatní
a) Rybolov na týdenní povolenky je umožněn pouze na revíru Horní
b) ZTP členové MO Prachovice mají nárok na povolenku za ½ její aktuální ceny
c) Členové ve věku od 70 let a následně každých 5 let mají právo na roční povolenku
zdarma. Podmínkou je být členem MO nejméně 10 let.
d) Organizace eviduje inventury majetku položek nad 500 Kč. Ostatní majetek je spotřební.
Členská základna vzala na vědomí dne 5. března 2022
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