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Statut Rozvojového fondu SRH JčÚS ČRS
I.

Hlavní zásady a priority
1. Stabilizace a další rozvoj Společného rybolovu a hospodaření na rybářských revírech
JčÚS ČRS si vyžaduje další doplňkové formy financování, které jsou získávány
z prostředků nashromážděných na samostatném fondu SRH.
2. Pro zajištění mimořádných výdajů v rámci systému SRH je vytvořen Rozvojový fond
SRH, do kterého přispívá ÚS ČRS, tak i jednotlivé sdružené MO ČRS předem
stanoveným podílem z členských příspěvků.
3. Hlavní prioritou pro tvorbu tohoto fondu je snaha o udržení stávajících vodních ploch,
nákup nových revírů za účelem výkonu rybářského práva, úhrada nájemného za revíry
nad běžný rámec rozpočtu a rozvoj hospodářských zařízení ve vlastnictví JčÚS ČRS.
4. Veškerý majetek získaný z prostředků Rozvojového fondu zůstává ve vlastnictví JčÚS,
tedy všech MO sdružených v SRH JčÚS ČRS.
5. Garantem Rozvojového fondu je Jihočeský územní výbor ČRS, podobně jako je tomu
při správě sdružených rybářských revírů v rámci SRH. Veškerá činnost fondu je
v souladu se Statutem SRH, Zákonem č. 99/2004 a Vyhláškou č.197/2004.
6. O vytvoření a zániku Rozvojového fondu SRH rozhoduje územní konference ČRS
třípětinovou většinou přítomných zástupců jednotlivých MO ČRS, sdružených v rámci
SRH. Rozhodnutí probíhá veřejným hlasováním delegátů jednotlivých MO ČRS.
7. Z prostředků fondu lze podle platných předpisů poskytovat půjčky MO ČRS za účelem
koupě a výstavby nových rybářských revírů. Nejméně po dobu splatnosti půjčky musí
být revíry součástí SRH JčÚS.

II.

Zásady finančního hospodaření Rozvojového fondu

I.

Tvorba finančních prostředků:

a) územní svaz JčÚS ČRS se každoročně podílí na tvorbě Rozvojového fondu částkou:
45,- Kč z členské známky pro dospělé
30,- Kč z členské známky pro mládež
15,- Kč z členské známky pro děti
b) místní organizace ČRS sdružené v SRH se podílí na tvorbě Rozvojového fondu částkou:
30,- Kč z členské známky pro dospělé
20,- Kč z členské známky pro mládež
10,- Kč z členské známky pro děti
c) Mimořádné výnosy z hospodaření JčÚS
II.

Čerpání z prostředků fondu
1) O jednorázovém čerpání prostředků z fondu až do výše 300.000,- Kč může
rozhodnout JčÚV ČRS
2) Financování projektů nad 300.000,- Kč musí být předem odsouhlaseno
územní konferencí – nadpoloviční většinou přítomných zástupců MO CRS
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3) Každý fondem financovaný projekt bude samostatně vyúčtován
4) Zprávu o hospodaření fondu projednává územní konference JčÚS ČRS jako
samostatný bod svého programu
5) Hospodaření fondu podléhá pravidelné kontrole ÚDK

III.

Závěrečná ustanovení
1) Dělení členského příspěvku od roku 2006 je přílohou tohoto Statutu.
2) K provádění změn ve Statutu fondu je oprávněná pouze územní konference
ČRS
3) V případě zániku Rozvojového fondu SRH budou finanční prostředky fondu
rozděleny podle podílu, jakým do něj jednotliví účastníci SRH a JčÚS
přispěli v posledním roce jeho trvání (k datu 28.2. běžného roku).
4) Vystoupí-li MO ČRS podle Statutu SRH ze společného rybolovu a
hospodaření a požádá-li o uhrazení svého podílu v Rozvojovém fondu, bude
jí vyplacen podíl z finančního jmění na kontech fondu k datu ukončení jejího
členství v SRH. Při výpočtu tohoto podílu se bude postupovat jako v bodě 3.
5) Tento Statut rozvojového fondu SRH byl schválen územní konferencí JčÚS
ČRS České Budějovice dne 5. listopadu 2005 a dále doplněn územní
konferencí dne: 31. října 2006.
6) Úprava Statutu Rozvojového fondu SRH JčÚS byla schválena územní
konferencí JčÚS ČRS České Budějovice dne 4. listopadu 2008.
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Příloha č. l: Dělení členského příspěvku od roku 2006
1. Výše členského příspěvku je následující:
a) dospělí = 400 Kč
b) mládež = 200 Kč
c) děti
= 100 Kč
2. Sněmem schválené podíly jednotlivých složek
a) místní organizace = 55 %
b) územní svazy
= 30 %
c) Rada ČRS
= 15 %

Dělení schválené územní
konferencí:
45% + (30,- Kč)
15% + (45,- Kč)
15% ----------------

3. Příspěvky do rozvojového fondu SRH
Dospělí (400,-)

Mládež (200,-)

Děti (100,-)

a) místní organizace

30,- Kč

20,- Kč

10,- Kč

b) územní svaz

45,- Kč

30,- Kč

15,- Kč

4. Zůstatek na vlastní činnost je pro:
a) místní organizace
b) územní svaz

190,- Kč
75,- Kč

90,- Kč
30,- Kč

45,- Kč
15,- Kč
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