Miestna organizácia rybárskeho zväzu MO SRZ Liptovský Hrádok
ul. ČSA 1543 , 033 01 Liptovský Hrádok

Výročná členská schôdza 2021
Návrh rozpočtu na rok 2021 a prijatie uznesení

Spracoval: podpredseda Ing. Peter Pajerchin
Schválil: výbor MOSRZ Liptovský Hrádok

STRATEGICKÉ ÚLOHY 2019 - 2022

•
•
•
•

HOSPODÁRENIE
zrealizovať plán revírovania a zarybňovania s cieľom zvýšenia počtu pôvodných druhov
rýb
vytvoriť generačné stáda pôvodných druhov rýb
pokračovať v projekte ikry v boxoch
zrealizovať vlastnú liaheň na pôvodné druhy rýb
finančné prostriedky MO SRZ LH použiť na výrazné zvýšenie zarybnenia

•
•
•

FINANCIE
hospodáriť v zmysle pripravovaných rozpočtov schválených VČS
vyčleniť rezervu na nepredvídateľné udalosti (otrava,...) vo výške 30.000,- eur
vyčleniť rezervu na výstavbu vlastnej liahne vo výške 100.000,- eur

•

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA
•
•
•
•

zefektívniť brigádnickú činnosť
práca s mládežou – pravidelná účasť na súťaži „Zlatý blyskáč“
pravidelne organizovať miestne preteky a tematické stretnutia
pravidelne informovať o práci výboru

•
•

ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ
mládež = účasť na súťaži „Zlatý blyskáč“
účasť družstva MO SRZ LH v LRU Mucha – 1. liga

•
•
•
•

VÝBOR
pravidelne a intenzívne pracovať na ochrane a zveľaďovaní MO SRZ a jej revírov
pravidelne informovať členskú základňu o stretnutiach a dôležitých informáciách
pracovať na uspokojení všetkých skupín členskej základne
aktívne spolupracovať s okolitými organizáciami a inštitúciami s cieľom ochrániť
a zveľadiť naše revíry

NÁVRH HLAVNÝCH ÚLOH DO UZNESENIA VČS 2021

•
•

Zrealizovať plán revírovania a zarybňovania s cieľom zvýšenia počtu pôvodných
druhov rýb.
Hospodáriť v rámci schváleného rozpočtu a prebytok uplynulého roku
investovať do zarybnenia.

•

Vyčleniť rezervu na prípravné práce a projektovú dokumentáciu na projekt
vlastnej liahne vo výške 10.000,- eur. Táto položka je mimo štandardného
prevádzkového rozpočtu.

•

Zarybniť revíry minimálne v rozsahu stanoveného zákonom a zároveň v súlade
so zarybňovacím plánom vrátane projektu “Ikry v boxoch”.

•

Zabezpečiť elimináciu negatívneho vplyvu rybožravých predátorov v spolupráci s
potrebnými združeniami a organizáciami.

•

Zorganizovať brigádu pre všetkých členov s brigádnickou povinnosťou v rozsahu
12 hodín.

•

Zabezpečiť chod a fungovanie krúžku mladých rybárov s cieľom zúčastniť sa na
pretekoch „Zlatý blyskáč“ a prebojovať sa s družstvom LRU Mucha do 1. ligy.

•

Uskutočniť prípravnú fázu projektu vlastnej liahne na schválenie pre VČS alebo
MČS vrátane projektovej dokumentácie rozpočtu, lokality a predstavenie
ekonomických parametrov projektu.

•

Zorganizovať „Rybársku nedeľu pod Skalkou“ s pretekom MOSRZ LH v rámci
dostupných možností.

ROZPOČET MO SRZ LIPTOVSKÝ HRÁDOK 2021

Rozdiel plánovaných príjmov a výdavkov

-5 254,00 €

