Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Poběžovice
Všem členům
V souvislosti s organizačními zásadami ČRS upozorňujeme na některé důležité povinnosti
členů a současně informujeme:
Každý rok konference územního svazu v závislosti na nákladech pro zarybnění stanoví cenu
povolenky pro následující rok a současně cenu proplácené násady. Protože zarybňování revíru
místního významu (RVM) je plně v kompetenci místní organizace, promítají se do ceny povolenky
i náklady na zarybnění RVM. (Výroční členská schůze schválila od roku 2020 příspěvek 200 Kč)
Pro rok 2022 jsou následující platby:
Zápisné nových členů
Členský příspěvek

dospělí
mládež 16 – 18
děti
dospělí
mládež 16 – 18
děti

Povolenka krajská

Povolenka celosvazová

500
200
100
500
200
100
MP

roční
IVM a mládež 16 - 18
děti
měsíční
týdenní
roční
IVM a mládež 16 – 18
děti

P
1600
900
450
800
600
2750
1650
850

1400
700
250
800
600
2650
1500
700

Fond společného hospodaření (FSH) - 500 Kč při výdeji povolenky dospělého člena
FSH lze nahradit odpracováním 10 brigádnických hodin. Brigádnickou činnost možno u důchodců
nahradit 100 kg krmení (obilí, sušené pečivo). Z rozhodnutí výboru MO, důchodce, který je
nejméně 3 roky členem MO a dovrší v příslušném roce 70. let věku, bude od povinnosti 500 Kč
(FSH) zproštěn. Tuto povinnost za něj uhradí MO. Dobrovolný příspěvek formou krmení bude
vítán.

Nezapomeňte!

Úhrada členských příspěvků je do 30. 4. 2022. Platit lze po telefonické dohodě s jednatelem v
hotovosti, nebo platbu provést na složenku typu C na adresu: Český rybářský svaz, z. s., místní
organizace Poběžovice, Budovatelů 114, 345 22 Poběžovice
Podmínkou pro vydání povolenky je odevzdání řádně vyplněného přehledu o úlovcích na
rok 2021 do 15.1.2022 místní organizaci, která povolenku vydala, odevzdání brigádnického listu
za rok 2021 (povinnost do 15.11.2021!)
Vydání povolenky bude možno po zaplacení členského příspěvku (u nových členů též
zápisného), platného rybářského lístku a u nových členů je též podmínkou absolvování vstupního
školení.
POZOR!
Výdej povolenek a placení členských příspěvků se letos z důvodu koronavirové krize nebude
provádět při úředních hodinách v rybářském domku v Poběžovicích. Platby členských příspěvků a
výdej povolenek předem telefonicky konzultujte s p. Váňou
Možnost domluvy a informací na telefonním čísle:
Jednatel - Váňa Josef - mobil 606 236 400
E-mail: MOCRSPOBEZOVICE@seznam.cz
http://www:mocrspobezovice.wbs.cz

Rybniční hospodáři- možno se obrátit ohledně brigádnických hodin
Jméno
Krejčíř Pavel
Reiser Josef
Koch Josef
Šebesta Jaroslav
Duffková Anna
Bruckbauer František
Plánička Václav

revír
Bílovice, hospodář
Drahotín – les
Ohnišťovice
Zámělič
Sádky,Pod školou Poběžovice
hospodář, chovné potoky
Štítary

Za MO ČRS Poběžovice: Josef Váňa - jednatel

