Výroční valná hromada Rybářské společnosti vodního díla Potůček konaná
per rollam – únor 2021
Usnesení
A. Výroční valná hromada společnosti schvaluje:
1. Program jednání schůze
2. Zprávu o situaci rybářství v roce 2020
3. Zprávu o stavu a složení členské základny k termínu31.1.2021. Ke dni valné hromady
má Rybářská společnost 207 členů, z toho 186 členů s právem hlasovacím, 21 členů
dětí a mládeže a 1 člen čestný. Předsedovi Rybářské společnosti se ukládá zařadit
nové členy do pracovní povinnosti.
4. Zprávu o činnosti výboru a výsledky činnosti společnosti na úseku rybářství v roce
2020
5. Zpráva o hospodaření a stavu majetku společnosti k 31.12.2020
6. Rozpočet společnosti pro rok 2021
7. Zprávu dozorčí komise za rok 2020
8. Stanovení počtu a termínů rybářských závodů pro rok 2019
Termíny závodů budou stanoveny podle vývoje epidemické situace a budou
zveřejněny prostřednictvím SMS zpráv a na webových stránkách obce Malešovice
(www.malesovice.cz → Informace → Rybáři)
Ceny závodních povolenek 250,- Kč běžná, 200,- Kč povinná členská)
9. Zaměření pracovní činnosti v roce 2021
Údržba břehových porostů spočívající v kosení trávy, odstraňování výmladků akátu,
topolů a bezu černého, péči o perspektivní břehové porosty, odstraňování odpadu.
Kontrolu stavu břehových porostů budou provádět členové výboru, dozorčí komise,
důvěrníci a rybářská stráž.
10. Termín na zaplacení členského příspěvku je do 31.3.2021. Neuhrazením členského
příspěvku v tomto termínu zaniká členství a případná obnova členství je spojena
s uhrazením zápisného.
B. Valná hromada ukládá výboru Rybářské společnosti:
1. Zařadit nově přijaté členy s pracovní povinností do údržby břehových porostů
přidělením konkrétního úseku.
2. V průběhu roku obnovit v terénu vyznačení hranic jednotlivých úseků a přidělit
jednotlivým členům k údržbě.
3. Zabezpečit organizaci a přípravu rybářských závodů v roce 2021, včetně dětských
závodů podle vývoje epidemické situace
4. Zabezpečit dostatek násad, zejména dravých (candát, štika) a nedostatkových druhů
ryb.
Valná hromada Rybářské společnosti vodního díla Potůček, konané formou per rollam
v únoru 2021, přijímá usnesení prostřednictvím podpisů členů do prezenční listiny při úhradě
členství a výdeji povolenek pro rok 2021
V Malešovicích 31.1.2021

