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Pracovní povinnost: 
Držitelé povolenky dospělí a mládež 16 - 18 let  odpracují  10 hod.nebo zaplatí stanovenou 
finanční částku pro příslušný rok. 
Brigády odpracují  na rybníku Těšetice, RZ Podhrad v k.ú Horka,RZ Jílkov v k.ú.Liboš. 
Informace o brigádách budou na web.www.crsol..wz.cz, nebo na záznamníku tel.585 311 639 
a na vývěskách  MO.  
V rámci brigádnické povinnosti odevzdat 5kg zrní na RZ MO,nebo zaplatit 30Kč.  
Členové musí splnit brigádnickou povinnost do 30.9. jinak zaplatí  penále stanovené pro 

příslušný rok. 
Ženy,děti do 15 let,ZTP a členové starší 65 let jsou od pracovní povinnosti osvobozeny. 
 
Brigády MS. 
Brigády organizuje výbor  místní skupiny (dále jen MS),se souhlasem předsedy nebo 
hospodáře místní organizace (dále jen MO).Brigády budou zapsány na výkaz brigád MS 
vydaný výborem MO.Kde bude uvedeno: revír a datum brigády,popis práce brigádníků 
příjmení a jméno brigádníka,datum narození počet odpracovaných hodin a podpis brigádníka.  
Výkaz brigád MS musí být do 14 dnů po ukončení brigády,doručen na sekretariát MO. 
Brigády budou kontrolovány  předsedou MO,hospodářem a dozorčí komisí MO. 
 
Finanční hospodaření. 
MS při MO ČRS Olomouc nemají právní subjektivitu ani samostatnou majetkovou 
odpovědnost.Všechny finanční transakce na jejich požádání provádí výbor MO. 
Jen v pověřených případech je delegována pravomoc s příjmem a výdejem peněžních 
prostředků na MS pod dohledem výboru MO.Konečný finanční efekt zúčtuje jen výbor MO 
do účetní evidence. 
Postup při pořádání  sportovních akcí MS – rybářských závodů. 
Organizačně zajišťují MS výběr startovného od závodníků násobený startovným. 
Veškeré výdaje musí být doloženy doklady (paragon,faktura apod.) 
Konečný výsledek – rozdíl  mezi příjmy a výdaji  předloží  MS výboru MO s příslušnými 
doklady k zaúčtování do účetní evidence MO.Čistý zisk musí být odveden do pokladny MO. 

Případná ztráta bude MS na základě předložených dokladů uhrazena. 
MO může poskytnout  MS zálohu na nákup cen,kterou po skončení závodů musí být v plné 
výši vrácena. 
Sponzorské dary musí být  podloženy sponzorskými smlouvami a potvrzeny příjmovými 
doklady příjemce. 
Případný prodej občerstvení  provádí jen osoba s živnostenským oprávněním ve vlastní režii. 
MS smí pořádat jen rybářské závody – věcný obsah registru občanského sdružení. 

Jiné kulturní nebo společenské akce jsou zakázány. 

 
 
 
 
 Šefčík Michal                                  Langer Vojtěch 
předseda MO ČRS                                                   jednatel MO ČRS 
    Olomouc              Olomouc 
 
 
 
V Olomouci  20.3.2008 



 
 
Statut MS č.1- Černovír  při MO ČRS Olomouc. 
 
 
Výbor MO ČRS Olomouc ustanovuje dle stanov ČRS §7 odst.7  a jednacího řádu ČRS  
čl.7.odst.5 a,b. místní skupinu č.1 Černnovír 
Ćinnost místní skupiny řídí výbor MO 
Schůze MS volí svůj výbor na funkční období čtyř let.V čele místní skupiny je předseda. 
výbor MS je zpravidla  pětičlenný. 
- Výbor MS odpovídá výboru MO za splnění všech úkolů jím uloženým. 
- Předseda MS je povinen informovat  výbor MS a členskou základnu  MS 

       o poradách a schůzích MO. 
 -    schůzi výboru MS svolává předseda MS jednou za měsíc. 
- výbor MS  zpracuje do 30.11.každého roku plán činnosti  a  předloží výboru MO ke 

schválení. 
- členská schůze MS se koná začátkem roku, leden až únor,termín a místo schůze nahlásí 

předseda MS  výboru MO do 30.11. každého roku. 
- členská schůze MS volí ze svého středu zástupce  na schůzi MO,dle klíče stanoveného  

výborem MO. 
 -     o jednáních výboru a členských schůzích MS,musí být pořízen zápis a ten předán výboru   

 MO. 
 
 

    MS č.1.Černovír  sdružuje rybáře MO ČRS Olomouc. 
 
 Členové MS č.1 mají bydliště,které je v orientačně vymezeno ulicemi:  
 Pražská –  Křelovská – Hlušovická – žel.trať Olomouc /Praha – Pasteurova –
Komenského – Dobrovského 
 – Na střelnici – Dolní Hejčínská –Ladova – Tomkova - Eremburgova 
                          
                        Udržují zatopené pískovny,brigádnickou činností členů MS. 

                                            revír 471 056 – pod revíry: 25 – Vojenská 
                                                                                        26 – Tihelkova 
                                                                                        27 – Najderkova 
                                                                                        32 – Fišerova 
                                                                                        33 – Hulíkova 
                                                                                        36 -  Modrá 

 
 
 
Změna člena MS,pouze v odůvodněných případech se souhlasem výboru MO. 
 
 
 
Převzal:                 předseda MS č.1 

 



Statut MS č.2 -Horka n/Mor. při MO ČRS Olomouc. 
 
 
Výbor MO ČRS Olomouc ustanovuje dle stanov ČRS §7 odst.7  a jednacího řádu ČRS  
čl.7.odst.5 a,b. místní skupinu č.2 Horka n/Mor. 
Ćinnost místní skupiny řídí výbor MO. 
Schůze MS volí svůj výbor na funkční období čtyř let.V čele místní skupiny je předseda. 
výbor MS je zpravidla  pětičlenný. 
- Výbor MS odpovídá výboru MO za splnění všech úkolů jím uloženým. 
- Předseda MS je povinen informovat  výbor MS a členskou základnu  MS 

       o poradách a schůzích MO. 
 -    schůzi výboru MS svolává předseda MS jednou za měsíc. 
- výbor MS  zpracuje do 30.11.každého roku plán činnosti  a  předloží výboru MO ke 

schválení. 
- členská schůze MS se koná začátkem roku, leden až únor,termín a místo schůze nahlásí 

předseda MS  výboru MO do 30.11. každého roku. 
- členská schůze MS volí ze svého středu zástupce  na schůzi MO,dle klíče stanoveného  

výborem MO. 
 -     o jednáních výboru a členských schůzích MS,musí být pořízen zápis a ten předán výboru   

 MO. 
          
                      Členové MS č.2 mají bydliště,které je  orientačně vymezeno: 
                       k.ú. Chomoutov- Horka - Křelov – Příkazy –  Litovel. 
                       Udržují brigádnickou činností členů MS   RZ Podhrad 
                                                       a  revír  471 056 – pod revíry:     43 – Horecká 
                                                                                                            63 – Častava 
                                                                                                            60 – Příkazská 
 
 
 
                  
          Změna člena MS,pouze v odůvodněných případech se souhlasem výboru MO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Převzal:                 předseda MS č.2 
 
 
 
 
 
 
 



Statut MS č.3 - Hodolany při MO ČRS Olomouc. 
 
 
 
Výbor MO ČRS Olomouc ustanovuje dle stanov ČRS §7 odst.7  a jednacího řádu ČRS  
čl.7.odst.5 a,b. místní skupinu č.3 Hodolany 
Ćinnost místní skupiny řídí výbor MO 
Schůze MS volí svůj výbor na funkční období čtyř let.V čele místní skupiny je předseda. 
výbor MS je zpravidla  pětičlenný. 
- Výbor MS odpovídá výboru MO za splnění všech úkolů jím uloženým. 
- Předseda MS je povinen informovat  výbor MS a členskou základnu  MS 

       o poradách a schůzích MO. 
 -    schůzi výboru MS svolává předseda MS jednou za měsíc. 
- výbor MS  zpracuje do 30.11.každého roku plán činnosti  a  předloží výboru MO ke 

schválení. 
- členská schůze MS se koná začátkem roku, leden až únor,termín a místo schůze nahlásí 

předseda MS  výboru MO do 30.11. každého roku. 
- členská schůze MS volí ze svého středu zástupce  na schůzi MO,dle klíče stanoveného  

výborem MO. 
 -     o jednáních výboru a členských schůzích MS,musí být pořízen zápis a ten předán výboru   

 MO. 
          
         Členové MS č.3 mají bydliště,které je orientačně vymezeno  ulicemi: 
                   Divišova – U panelárny – Pavelkova –Hamerská – Stará Přerovská –  
                   řeka   Morava  po sil. most na Třídě Kosmonautů – ul.17.listopadu –  
                   Husova – Pasteurova 
                   Udržují zatopené pískovny,brigádnickou činností členů MS. 
                                                       revír 471 056 – pod revíry:        2 – Holice 
                                                                                                          3 – Holice 
                                                                                                          4 -  Holice 
                                                                                                          7 – Mrtvé rameno 
 
 
 
         Změna člena MS,pouze v odůvodněných případech se souhlasem výboru MO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Převzal:                 předseda MS č.3 
 
 
 



Statut MS č.4 - Štěpánov při MO ČRS Olomouc. 
 
Výbor MO ČRS Olomouc ustanovuje dle stanov ČRS §7 odst.7  a jednacího řádu ČRS  
čl.7.odst.5 a,b. místní skupinu č.4.Štěpánov. 
Ćinnost místní skupiny řídí výbor MO 
Schůze MS volí svůj výbor na funkční období čtyř let.V čele místní skupiny je předseda. 
výbor MS je zpravidla  pětičlenný. 
- Výbor MS odpovídá výboru MO za splnění všech úkolů jím uloženým. 
- Předseda MS je povinen informovat  výbor MS a členskou základnu  MS 

       o poradách a schůzích MO. 
 -    schůzi výboru MS svolává předseda MS jednou za měsíc. 
- výbor MS  zpracuje do 30.11.každého roku plán činnosti  a  předloží výboru MO ke 

schválení. 
- členská schůze MS se koná začátkem roku, leden až únor,termín a místo schůze nahlásí 

předseda MS  výboru MO do 30.11. každého roku. 
- členská schůze MS volí ze svého středu zástupce  na schůzi MO,dle klíče stanoveného  

výborem MO. 
 -     o jednáních výboru a členských schůzích MS,musí být pořízen zápis a ten předán výboru   

 MO. 
 
 
  Členové MS č.4 mají bydliště,které je orientačně vymezeno: 
        k.ú. Štěpánov – Pňovice –  Uničov – Šternberk.- Moravská Hůzová 
                Udržují brigádnickou činností členů MS. RZ Jílkov v obci Liboš. 
 
 
 
 
 
  
         Změna člena MS,pouze v odůvodněných případech se souhlasem výboru MO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Převzal:                 předseda MS č.4 
 
 
 
 



 
 

Statut MS č.5 - Lutín při MO ČRS Olomouc. 
 
 
 
Výbor MO ČRS Olomouc ustanovuje dle stanov ČRS §7 odst.7  a jednacího řádu ČRS  
čl.7.odst.5 a,b. místní skupinu č.5.Lutín 
Ćinnost místní skupiny řídí výbor MO 
Schůze MS volí svůj výbor na funkční období čtyř let.V čele místní skupiny je předseda. 
výbor MS je zpravidla  pětičlenný. 
- Výbor MS odpovídá výboru MO za splnění všech úkolů jím uloženým. 
- Předseda MS je povinen informovat  výbor MS a členskou základnu  MS 

       o poradách a schůzích MO. 
 -    schůzi výboru MS svolává předseda MS jednou za měsíc. 
- výbor MS  zpracuje do 30.11.každého roku plán činnosti  a  předloží výboru MO ke 

schválení. 
- členská schůze MS se koná začátkem roku, leden až únor,termín a místo schůze nahlásí 

předseda MS  výboru MO do 30.11. každého roku. 
- členská schůze MS volí ze svého středu zástupce  na schůzi MO,dle klíče stanoveného  

výborem MO. 
 -     o jednáních výboru a členských schůzích MS,musí být pořízen zápis a ten předán výboru   

 MO. 
 
 
          Členové MS č.5 mají bydliště,které je orientačně vymezeno: 
          k.ú.Lutín – Hněvotín -  Žerůvky  - Bystročice – Čechy pod Kosířem – 
          Drahanovice – Luběnice. 
                   Udržují brigádnickou činností  členů MS.   
                                                                 revír 471 056 –  pod revíry: 65 -  Drahanovice 
                                                                                                              66 -  Kníničky 
 
 
 
         Změna člena MS,pouze v odůvodněných případech se souhlasem výboru MO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Převzal:                 předseda MS č.5 
 
 
 



Statut MS č.6 - Dolany při MO ČRS Olomouc. 
 
 
 
Výbor MO ČRS Olomouc ustanovuje dle stanov ČRS §7 odst.7  a jednacího řádu ČRS  
čl.7.odst.5 a,b. místní skupinu č.6.Dolany 
Ćinnost místní skupiny řídí výbor MO 
Schůze MS volí svůj výbor na funkční období čtyř let.V čele místní skupiny je předseda. 
výbor MS je zpravidla  pětičlenný. 
- Výbor MS odpovídá výboru MO za splnění všech úkolů jím uloženým. 
- Předseda MS je povinen informovat  výbor MS a členskou základnu  MS 

       o poradách a schůzích MO. 
 -    schůzi výboru MS svolává předseda MS jednou za měsíc. 
- výbor MS  zpracuje do 30.11.každého roku plán činnosti  a  předloží výboru MO ke 

schválení. 
- členská schůze MS se koná začátkem roku, leden až únor,termín a místo schůze nahlásí 

předseda MS  výboru MO do 30.11. každého roku. 
- členská schůze MS volí ze svého středu zástupce  na schůzi MO,dle klíče stanoveného  

výborem MO. 
 -     o jednáních výboru a členských schůzích MS,musí být pořízen zápis a ten předán výboru   

 MO. 
 
 
           

Členové MS č.6 mají bydliště,které je orientačně vymezeno: 
 k.ú.Dolní Újezd - Tršice – Bystrovany – žel.trať Bystrovany/Olomouc – 
ul.Pavlovická - Edisonova  žel.trať Olomouc/Šternberk – Šternberk. 

                   Udržují brigádnickou činností  členů MS.   
                                                              revír 471 056 – pod revíry:   12 - Radíkov 
                                                                                                            55 - Hlušovice      
 
 
 
 
 
 
           
         Změna člena MS,pouze v odůvodněných případech se souhlasem výboru MO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Převzal:                 předseda MS č.6 



 
 

Statut MS č.7 - Kmochova při MO ČRS Olomouc. 
 
 
 
 
Výbor MO ČRS Olomouc ustanovuje dle stanov ČRS §7 odst.7  a jednacího řádu ČRS  
čl.7.odst.5 a,b. místní skupinu č.7. Kmochova 
Ćinnost místní skupiny řídí výbor MO 
Schůze MS volí svůj výbor na funkční období čtyř let.V čele místní skupiny je předseda. 
výbor MS je zpravidla  pětičlenný. 
- Výbor MS odpovídá výboru MO za splnění všech úkolů jím uloženým. 
- Předseda MS je povinen informovat  výbor MS a členskou základnu  MS 

       o poradách a schůzích MO. 
 -    schůzi výboru MS svolává předseda MS jednou za měsíc. 
- výbor MS  zpracuje do 30.11.každého roku plán činnosti  a  předloží výboru MO ke 

schválení. 
- členská schůze MS se koná začátkem roku, leden až únor,termín a místo schůze nahlásí 

předseda MS  výboru MO do 30.11. každého roku. 
- členská schůze MS volí ze svého středu zástupce  na schůzi MO,dle klíče stanoveného  

výborem MO. 
 -     o jednáních výboru a členských schůzích MS,musí být pořízen zápis a ten předán výboru   

 MO. 
 
 
               Členové MS č.7 mají bydliště,které je orientačně vymezeno ulicemi: 
             Krapkova – Wolkerova  -Balcárkova – Okružní – Jílová –  
             Na vozovce – Krapkova. 
 
 
      
         Změna člena MS,pouze v odůvodněných případech se souhlasem výboru MO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Převzal:                 předseda MS č.7 
 
 
 
 
 



Statut MS č.8 - Neředín při MO ČRS Olomouc. 
 
 
Výbor MO ČRS Olomouc ustanovuje dle stanov ČRS §7 odst.7  a jednacího řádu ČRS  
čl.7.odst.5 a,b. místní skupinu č.8 Neředín 
Ćinnost místní skupiny řídí výbor MO 
Schůze MS volí svůj výbor na funkční období čtyř let.V čele místní skupiny je předseda. 
výbor MS je zpravidla  pětičlenný. 
- Výbor MS odpovídá výboru MO za splnění všech úkolů jím uloženým. 
- Předseda MS je povinen informovat  výbor MS a členskou základnu  MS 

       o poradách a schůzích MO. 
 -    schůzi výboru MS svolává předseda MS jednou za měsíc. 
- výbor MS  zpracuje do 30.11.každého roku plán činnosti  a  předloží výboru MO ke 

schválení. 
- členská schůze MS se koná začátkem roku, leden až únor,termín a místo schůze nahlásí 

předseda MS  výboru MO do 30.11. každého roku. 
- členská schůze MS volí ze svého středu zástupce  na schůzi MO,dle klíče stanoveného  

výborem MO. 
 -     o jednáních výboru a členských schůzích MS,musí být pořízen zápis a ten předán výboru   

 MO. 
 
 
              Členové MS č.8 mají bydliště,které je orientačně vymezeno ulicemi:          
  Litovelská – Pražská  -U letiště – Jílová – Na vozovce – Krapkova - Litovelská 
                   Udržují brigádnickou činností  členů MS. 
                                                        revír 471 056 – pod revír č.39 – Neředínská 
 
 
 
 
 
Změna člena MS,pouze v odůvodněných případech se souhlasem výboru MO. 
 
 
 
 
 
 
 
Převzal:                 předseda MS č.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Statut MS č.9 - Město při MO ČRS Olomouc. 
 
 
Výbor MO ČRS Olomouc ustanovuje dle stanov ČRS §7 odst.7  a jednacího řádu ČRS  
čl.7.odst.5 a,b. místní skupinu č.9. Město 
Ćinnost místní skupiny řídí výbor MO 
Schůze MS volí svůj výbor na funkční období čtyř let.V čele místní skupiny je předseda. 
výbor MS je zpravidla  pětičlenný. 
- Výbor MS odpovídá výboru MO za splnění všech úkolů jím uloženým. 
- Předseda MS je povinen informovat  výbor MS a členskou základnu  MS 

       o poradách a schůzích MO. 
 -    schůzi výboru MS svolává předseda MS jednou za měsíc. 
- výbor MS  zpracuje do 30.11.každého roku plán činnosti  a  předloží výboru MO ke 

schválení. 
- členská schůze MS se koná začátkem roku, leden až únor,termín a místo schůze nahlásí 

předseda MS  výboru MO do 30.11. každého roku. 
- členská schůze MS volí ze svého středu zástupce  na schůzi MO,dle klíče stanoveného  

výborem MO. 
 -     o jednáních výboru a členských schůzích MS,musí být pořízen zápis a ten předán výboru   

 MO. 
 
 
 
 
 
 
         Změna člena MS,pouze v odůvodněných případech se souhlasem výboru MO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Převzal:                 předseda MS č.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Statut MS č.10 - Povel při MO ČRS Olomouc. 
 
Výbor MO ČRS Olomouc ustanovuje dle stanov ČRS §7 odst.7  a jednacího řádu ČRS  
čl.7.odst.5 a,b. místní skupinu č.10 Povel 
Ćinnost místní skupiny řídí výbor MO 
Schůze MS volí svůj výbor na funkční období čtyř let.V čele místní skupiny je předseda. 
výbor MS je zpravidla  pětičlenný. 
- Výbor MS odpovídá výboru MO za splnění všech úkolů jím uloženým. 
- Předseda MS je povinen informovat  výbor MS a členskou základnu  MS 

       o poradách a schůzích MO. 
 -    schůzi výboru MS svolává předseda MS jednou za měsíc. 
- výbor MS  zpracuje do 30.11.každého roku plán činnosti  a  předloží výboru MO ke 

schválení. 
- členská schůze MS se koná začátkem roku, leden až únor,termín a místo schůze nahlásí 

předseda MS  výboru MO do 30.11. každého roku. 
- členská schůze MS volí ze svého středu zástupce  na schůzi MO,dle klíče stanoveného  

výborem MO. 
 -     o jednáních výboru a členských schůzích MS,musí být pořízen zápis a ten předán výboru   

 MO. 
 
 
 
       Členové MS č.10 mají bydliště,které je  orientačně vymezeno ulicemi: 
        Heyrovského – Wolkerova - Bezručovy a Smetanovy sady – Domovina –  
         řeka Morava po sil.most Nové Sady /Holice – ul.Požárníků – Heyrovského. 
                     Udržují brigádnickou činností  členů MS. 
                                                              revír 471 056 – pod revíry č.14 – Nemilanská 
                                                                                                           15 - Onderkova 
 
 
 
 
 
         Změna člena MS,pouze v odůvodněných případech se souhlasem výboru MO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Převzal:                 předseda MS č.10 
 
 
 
 



 

Statut MS č.11- Pstruhaři při MO ČRS Olomouc.  
 
Výbor MO ČRS Olomouc ustanovuje dle stanov ČRS §7 odst.7  a jednacího řádu ČRS  
čl.7.odst.5 a,b. místní skupinu č.11. Pstruhaři 
Ćinnost místní skupiny řídí výbor MO 
Schůze MS volí svůj výbor na funkční období čtyř let.V čele místní skupiny je předseda. 
výbor MS je zpravidla  pětičlenný. 
- Výbor MS odpovídá výboru MO za splnění všech úkolů jím uloženým. 
- Předseda MS je povinen informovat  výbor MS a členskou základnu  MS 

       o poradách a schůzích MO. 
 -    schůzi výboru MS svolává předseda MS jednou za měsíc. 
- výbor MS  zpracuje do 30.11.každého roku plán činnosti  a  předloží výboru MO ke 

schválení. 
- členská schůze MS se koná začátkem roku, leden až únor,termín a místo schůze nahlásí 

předseda MS  výboru MO do 30.11. každého roku. 
- členská schůze MS volí ze svého středu zástupce  na schůzi MO,dle klíče stanoveného  

výborem MO. 
 -     o jednáních výboru a členských schůzích MS,musí být pořízen zápis a ten předán výboru   

 MO. 
 
        Členové MS č.11 jsou všichni držitelé pstruhové povolenky. 
                      Udržují brigádnickou činností  pstruhový revír 473 092 – Šumice 1P         
                                              a chovné potoky  Pilavka a Přemyslovický potok. 
 
 
 
 
 
Změna člena MS,pouze v odůvodněných případech se souhlasem výboru MO. 
 
 
 
 
 
Převzal:                 předseda MS č.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Statut MS č.12 – Náměšť při MO ČRS Olomouc. 
 
Výbor MO ČRS Olomouc ustanovuje dle stanov ČRS §7 odst.7  a jednacího řádu ČRS  
čl.7.odst.5 a,b. místní skupinu č.12.Náměšť na Hané 
Ćinnost místní skupiny řídí výbor MO 
Schůze MS volí svůj výbor na funkční období čtyř let.V čele místní skupiny je předseda. 
výbor MS je zpravidla  pětičlenný. 
- Výbor MS odpovídá výboru MO za splnění všech úkolů jím uloženým. 
- Předseda MS je povinen informovat  výbor MS a členskou základnu  MS 

       o poradách a schůzích MO. 
 -    schůzi výboru MS svolává předseda MS jednou za měsíc. 
- výbor MS  zpracuje do 30.11.každého roku plán činnosti  a  předloží výboru MO ke 

schválení. 
- členská schůze MS se koná začátkem roku, leden až únor,termín a místo schůze nahlásí 

předseda MS  výboru MO do 30.11. každého roku. 
- členská schůze MS volí ze svého středu zástupce  na schůzi MO,dle klíče stanoveného  

výborem MO. 
 -     o jednáních výboru a členských schůzích MS,musí být pořízen zápis a ten předán výboru   

 MO. 
 
              
               Členové MS č.12 mají bydliště,které je orientačně vymezeno: 
                             k.ú.Haňovice –Topolany -  Rataje – Náměšť – Pěnčín 
                     Udržují brigádnickou činností členů MS.chovný rybník Těšetice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Změna člena MS,pouze v odůvodněných případech se souhlasem výboru MO. 
 
 
 
 
 
 
 
Převzal:                 předseda MS č.12 
 
 
 
 
 



 

Statut MS č.13- Kožušany při MO ČRS Olomouc. 
 
 
Výbor MO ČRS Olomouc ustanovuje dle stanov ČRS §7 odst.7  a jednacího řádu ČRS  
čl.7.odst.5 a,b. místní skupinu č.13 Kožušany – Vel.Týnec. 
Ćinnost místní skupiny řídí výbor MO 
Schůze MS volí svůj výbor na funkční období čtyř let.V čele místní skupiny je předseda. 
výbor MS je zpravidla  pětičlenný. 
- Výbor MS odpovídá výboru MO za splnění všech úkolů jím uloženým. 
- Předseda MS je povinen informovat  výbor MS a členskou základnu  MS 

       o poradách a schůzích MO. 
 -    schůzi výboru MS svolává předseda MS jednou za měsíc. 
- výbor MS  zpracuje do 30.11.každého roku plán činnosti  a  předloží výboru MO ke 

schválení. 
- členská schůze MS se koná začátkem roku, leden až únor,termín a místo schůze nahlásí 

předseda MS  výboru MO do 30.11. každého roku. 
- členská schůze MS volí ze svého středu zástupce  na schůzi MO,dle klíče stanoveného  

výborem MO. 
 -     o jednáních výboru a členských schůzích MS,musí být pořízen zápis a ten předán výboru   

 MO. 
 
               Členové MS č.13 mají bydliště,které je orientačně vymezeno 
                 k.ú.Velký Týnec – Slavonín -  Nedvězí – Vrbátky.                            
                      Udržují brigádnickou činností  členů MS.                           
                                                              revír 471 056 – pod revíry č.10 – Blatecká 
                                                                                                            16 - Kaluhy 
 
 
         Změna člena MS,pouze v odůvodněných případech se souhlasem výboru MO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Převzal:                 předseda MS č.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


