Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Říčany

Informační list pro členy MO pro rok 2019
Výše Členských příspěvků pro rok 2019
- dospělý člen
- mládež od 16 do 18 let (ročník 2003 až 2001)
- mládež do 15 let (ročník 2011 až 2004 )

500,- Kč
200,- Kč
100,- Kč

Zápisné - určeno pouze pro nové členy ČRS
- dospělý člen
- mládež od 16 do 18 let
- mládež do 15 let

300,- Kč
150,- Kč
50,- Kč

Členská legitimace
Za vystavení členské legitimace se vybírá poplatek

20,- Kč

Termíny prodejů povolenek na rok 2019
Již v prosinci 2018 – sobota 15. 12.
Leden – sobota
5. a 19.1.
Únor – sobota
16.2.
Březen – sobota
2. a 23.3.
Povolenky se budou prodávat v klubovně MO v Říčanech u koupaliště Marvánek (Řipská 1700/13),
vždy od 8:00 do 12:00 hodin. Platba pouze v hotovosti. Po těchto termínech se vydávají povolenky
pouze novým členům!
Při prodeji povolenek se vybírá manipulační poplatek

50,- Kč

Jiné způsoby plateb členských známek
Členské známky je možné zaplatit také převodem z účtu na účet, ale je nutné vždy doložit fyzicky
výpisem z účtu a vždy se dostavit osobně pro vylepení známky do členské legitimace. Taktéž je třeba
předložit výpis o převodu platby při koupi povolenky. Členské známky je nutné uhradit do konce
dubna 2019. Neuhrazením členských příspěvků po tomto datu členství automaticky zaniká.
Číslo účtu 000000 - 0422803399 Kód banky 0800
Variabilní symbol: zadejte číslo členské legitimace

Konstantní symbol 0308

Druhy a ceny povolenek v Kč.
MO vydává pouze celoroční povolenky.
Celosvazová:
- celosvazová členská dospělí
- celosvazová mládež 16 až 18 let, invalidé (ZTP)
- celosvazová mládež do 15 let

revíry MP
2 200
1 400
700

Územní: (Středočeská)
- členská dospělí
1 400
- mládež 16 až 18 let, studenti do 26 let, invalidé (ZTP), důchodci nad 70 let 1 000
- mládež do 15 let
500
Celorepubliková

3 250

revíry P
2 300
1 500
800
1 400
1 000
500
3 400

Pro vydání povolenky je třeba předložit platný rybářský lístek pro rok 2019, čl. legitimaci s vylepenou
příspěvkovou známkou na rok 2019 a odpracovat min. 15 hodin v roce 2018 pro rok 2019.
Za neodpracovanou pracovní povinnost v minimální výši 15 hodin ročně je stanovena částka 500,- Kč.

Pracovní povinnost se týká dospělých členů a mládeže od 16 let. Od této povinnosti jsou osvobozeni
muži starší 65 let, ženy a osoby mající průkaz ZT, ZTP, ZTTP.
Invalidé tj. držitelé uvedených průkazů uplatňující slevu povolenky, předloží příslušný průkaz při jejím
nákupu.

Pozor ! Od 1.1. 2016 budou handicapovaní rybáři, kteří uplatňují nárok na výdej zlevněné

povolenky, předkládat jako doklad prokazující nárok na slevu nový průkaz OZP. Jiný doklad
nebude uznán.
Studenti nad 18 let, kteří budou uplatňovat slevu povolenky, předloží doklad o řádném studiu. Slevu
lze uplatnit pouze při koupi Územní povolenky, na Celosvazovou a Celorepublikovou povolenku se
nevztahuje.
Úlovkové listy
Podmínkou pro vydání nové povolenky pro rok 2019 je řádně vyplněný a včas odevzdaný
„Přehled o úlovcích za rok 2018“ (SUMÁŘ ÚLOVKŮ A DOCHÁZEK) povolenky k lovu ryb. Ten je
nutno odevzdat i v případě, kdy se nedosáhlo žádných úlovků. Termín pro jeho odevzdání je do
15. ledna 2019 (z důvodu následného elektronického zpracování).
Ten, kdo do 15. ledna neodevzdá „přehled o úlovcích“ se vystavuje postihu za pozdní odevzdání
povolenky. V případě, že majitel povolenky řádně a správně nevyplní SUMÁŘ ÚLOVKŮ A
DOCHÁZEK bude mu účtován poplatek 100 Kč při vydání nové povolenky na rok 2019.
Návod na vyplnění SUMÁŘE ÚLOVKŮ A DOCHÁZEK je uveden v příloze č. 1.
Přehledy o úlovcích můžete osobně předat do připravené poštovní schránky na adrese:
ČRS MO Říčany, Martin Vosátka, M. Pujmanové 1755/3, 251 01, Říčany (druhý vchod odspodu, levá
spodní schránka), nebo
ČRS MO Říčany, Pavel Novák, Melantrichova 2000/36, 251 01, Říčany (vchod vedle stavebního úřadu)
Nebo zaslat standardním dopisem poštou na uvedené adresy.
Neposílejte povolenky za rok 2018 poštou doporučeně, není kapacita k jejich vyzvedávání
Plnění pracovní povinnosti
Zájemci o individuální zvaní k plnění této povinnosti předají při nákupu povolenky zástupci MO svoje
telefonní číslo nebo emailovou adresu k případnému pozvání na celospolkovou brigádu.
Pro rok 2019 je stanovena pracovní povinnost 15 hodin nebo 500,- Kč.
Vyřizování všech členských záležitostí
K vyřizování jsou určeny zejména dny uvedené v odstavci „Termíny prodeje povolenek“, kdy budou
přítomni všichni funkcionáři MO Říčany.
Hromadný prodej povolenek končí dnem 23. března 2019.
Po tomto termínu bude možno povolenky zakoupit za manipulační poplatek 100,- Kč.
Od 1. dubna do 30. září a to po telefonické dohodě s hospodářem Martinem Vosátkou, tel: 606 788 173
Výbor ČRS MO Říčany přeje všem svým členům hezké prožití svátků vánočních, hodně zdraví do
nového roku 2019 a co nejvíce úlovků v nadcházející rybářské sezóně.
V Říčanech 3.12. 2018
S rybářským pozdravem

Petrův zdar!

Martin Vosátka v.r.
hospodář MO

Pavel Novák v.r.
předseda MO

