MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
MÍSTNÍ ORGANIZACE OTROKOVICE
Štěrkoviště 1610; 765 02 OTROKOVICE

Usnesení Výroční členské schůze
MO MRS Otrokovice, konané dne 29. ledna 2012
VČS schvaluje
1) Zprávu o činnosti výboru MO za rok 2011 předloženou předsedou MO Otrokovice p. Oharkem
2) Zprávu ekonoma o hospodaření MO za rok 2011 předloženou panem Ransdorfem
3) Zprávu hospodáře za rok 2011 předloženou panem Zatloukalem
4) Rámcový rozpočet MO na kalendářní rok 2012
5) Cenu povolenky pro revír MORAVA 12A ve výši 1000,- Kč pro členy MO a 1250,- Kč pro Hosty (po započtení všech nákladů)
6) Dodatek K bližším podmínkám výkonu rybářského práva pro revír Morava 12A (461 100)
7) Volby výboru MRS Brno místní organizace Otrokovice ve složení: Ondruch, Bébar, Janík, Janík ml., Oharek, Vančík, Mac, Ransdorf, Rudoš,

Vančík, Zatloukal, Zelený
VČS bere na vědomí
1) Zprávu KRK za rok 2011 předloženou předsedou KRK panem Petrem Kůřilem (v.z. Ondruch Jaroslav)
2) Předpokládaný termín VČS pro rok 2013 v neděli 27.1.2013 od 9:00
VČS ukládá všem členům
1) Brigádnickou povinnost 10 hodin za běžný kalendářní rok a případné úhrady za neodpracování dle předchozích usnesení
a) Pro členy starší 65 – ti let, invalidní důchodce a držitele průkazů ZTP a ZTTP, ženy a pro mládež do 15 – ti let není počet
brigádnických hodin závazný
VČS ukládá výboru MO
1) Zarybnit revír Morava 12A a Morava 12 minimálně dle zarybňovacího plánu.
2) Zajistit pravidelné dozory na brigádách. Na činnost, kterou nelze pokrýt v rámci brigádnické činnosti smluvně zajistit komerční subjekty.
3) Podat na SRK MRS Brno a SV MRS, návrh na přezkoumání vložení revírů Morava 12A do MRS Brno se statutem samostatného rybolovu a
jejich následné začlenění do svazového rybolovu na VII. Sjezdu MRS na návrh MO Uherské Hradiště a MO Hluk s návrhem na uvedení
stavu ke dni vstupu MO ČRS Otrokovice do MRS.
Informovat se o platnosti usnesení na revíry místního významu.
4) Na základě usnesení RM Otrokovice, podniknout veškeré nezbytné kroky k udržení stávajícího stavu rybolovu pro členy MO na lokalitě
Štěrkoviště, nebo spolupracovat na vyhlášení samostatného „městského“ revíru Štěrkoviště.

Výbor MO bude informovat členy o termínech Rybářských závodů a nočním rybolovu po schválení MRS a MZeČR
O rozsahu závodů a schválených termínech budou členové informováni ve vývěskách MO a na WWW stránkách.

Dodatek k Bližším podmínkám výkonu rybářského práva pro revír Morava 12A (461 100)
21,5 ha – vyjmuto ze svazového rybolovu - na rok 2009
1)
2)
3)
4)
5)

Počet ponechaných kaprů na revíru Morava 12A za kalendářní rok je omezen na 20 kusů
Míra Štika obecná 60 cm. Jeseter hájen celoročně.
Kapr má stanovenou míru pro ponechání si v rozmezí 40 – 70 cm vč. Ryby mimo uvedené rozmezí musí být šetrně vráceny vodě
a) Na lokalitě Štěrkoviště (11 ha v k.ú. Otrokovice) je Zavážení nástrah povoleno
Lovící je povinen odstranit uhynulé ryby ze sportovního revíru v okruhu 10m od místa lovu, nebo na výzvu správce ROŠ.
Zákaz rybolovu na pozemcích DDM Sluníčko od pláže po čerpací stanici, při uzamčení branek po dobu konání rybářských kroužků, a
rybářských táborů. Zákaz se nevztahuje na účastníky a vedoucí rybářského kroužku a rybářského tábora DDM.

NA REVIRU MORAVA 12 (461 098) NEPLATÍ POVOLENKY MO OTROKOVICE PRO REVÍR MORAVA 12A (461 100)
Veškerá ustanovení Bližších podmínek výkonu rybářského práva a soupisu revírů mimopstruhových včetně oprav a doplňků,
neupravené tímto dodatkem zůstávají v plném rozsahu v platnosti. Lovící je povinen dodržovat při výkonu rybářského práva obecně
závazné předpisy a vyhlášky města Otrokovice.

Otrokovice 29.1.2012 – návrhová komise – Ondruch, Vančík, Chromek

telefon: +420 577 927 032
http://www.volny.cz/mrs-otrokovice

e-mail: mrs-otrokovice@volny.cz

