Stanovy Rybářského spolku ve Vícenicích
Úvod
Rybářský spolek ve Vícenicích vznikl na začátku roku 2007 jako neoficiální organizace za
účelem sportovního rybolovu na rybníku "Oklika", který je majetkem obce Vícenice. Je
určena hlavně pro občany Vícenic a popřípadě i pro občany okolních obcí, kteří projeví zájem
být členy spolku.

Členství
Členem se může stát každý občan starší 10-ti let, který požádá o členství. Vstupní poplatek
je 1 500 Kč. Přijetí nového člena odsouhlasuje členská schůze spolku a souhlasit musí většina
přítomných na členské schůzi.
Členství zaniká buď na vlastní žádost člena, nebo na základě vyloučení po hrubém
porušení stanov nebo rybářského řádu.
Při zrušení členství na vlastní žádost nebo při vyloučení ze spolku se vklad 1500 Kč
nevrací. Při přijetí nového člena náhradou za člena, který ukončuje členství, neplatí nový člen
vstupní poplatek, ale finančně se vyrovná s odstupujícím členem.
O vyloučení člena rozhoduje členská schůze a opět musí souhlasit většina přítomných.

Povinnosti člena
Každý člen je povinen zúčastňovat se členských schůzí, brigád dle rozsahu určeného
rybářským řádem a akcí pořádaných spolkem a aktivně se podílet na pořádání a
zabezpečování těchto akcí.
Dále je člen povinen:
- dodržovat rybářský řád na příslušný rok
- udržovat pořádek v okolí rybníka
- poplatek za neodpracované hodiny zaplatit do konce kalendářního roku
- provádět kontroly ostatních členů spolku a případné nedostatky hlásit vedení spolku.

Vedení spolku
Každé 4 roky si spolek zvolí 3-členný výbor, který uzavře smlouvu o pronájmu rybníka na
období 10 let s nově zvoleným obecním zastupitelstvem.
Návrh na člena výboru může podat kdokoli ze členů spolku a o členech výboru se rozhoduje
hlasováním na členské schůzi. Finance spravuje pokladník spolku, který vede evidenci příjmů
a výdajů a pravidelně na členských schůzích informuje o finančním stavu spolku. Kontrolu
financí provádí zvolená dvoučlenná revizní komise.
Výbor spolku svolává brigády, členské schůze a organizuje další dění ve spolku. Vede také
evidenci účasti na brigádách.

Rybářský řád
Na každý rok je vydáván rybářský řád, který určuje podmínky na příslušný rok:
- období, ve kterém se smí chytat
- počet prutů a návazců na nich
- povinnou výbavu rybáře
- množství a velikost ryb, které si rybář může odnést od rybníka
- termín odevzdání povolenky
- cenu povolenky
- rozsah brigádnických hodin a platbu za neodpracované brigády
- podmínky pro jednodenní povolenky.

Brigády
Každý člen spolku, který si zakoupí povolenku na příslušný rok, je povinen odpracovat
brigádnické hodiny. Rozsah brigád na daný rok upřesňuje rybářský řád. Postih za
neodpracované brigády stanovuje rovněž rybářský řád.

Práva člena
Každý člen spolku má právo kontrolovat dodržování rybářského řádu ostatními členy. Má
také právo zapůjčit si chatu na pořádání oslav apod. Přitom však musí udržovat pořádek
v okolí a šetrně se chovat k jejímu zařízení.

Ve Vícenicích, 29. března 2010.

