
Stanovy Klubu sportovního rybářství TJ Slavoj Velké Pavlovice 
 
Poslání: 
1.Sdružovat občany Velkých Pavlovic se zájmem o sportovní rybářství 
2.Podílet se na ochraně životního prostředí a ochraně přírody 
3.Zajišťovat ochranu ryb a jiných vodních živočichů pře nepříznivými vlivy a škodlivými zásahy,jakož i ochranu 
rybářských zařízení. 
4.Usilovat o čistotu vod a ekologickou udržitelnost vodních společenstev 
5.Umožnit členům klubu sportovní rybolov 
 
Úkol klubu: 
1.Zajišťovat doplňování rybí osádky,dle uloveného množství v minulém roce,další zarybňování provádět dle 
aktuální situace. 
2.Organizovat mládež pro klubovou činnost a podílet se u ní na získání odborných znalostí v oblasti 
sportovního rybářství. 
 
Členství: 
1.Členství vzniká složením poplatku-zápisného ve výši 1000 Kč 
2.Členství v klubu je dobrovolné,členský poplatek činí 100 Kč ročně,členství zaniká nezaplacením členského 
poplatku ve dvou po sobě následujících letech. 
3.Členem se může stát občan starší 15 let,žijící ve V.Pavlovicích a po schválení výborovou schůzí i občan žijící 
ve městě přechodně. 
4.Mládež do 15 let může obdržet povolenku k rybolovu po absolvování školení.Zápisné platí až po přechodu 
mezi řádné členy nad 15 let. 
 
Práva a povinnosti členů: 
1.Účast na členských schůzích klubu,projednání všech otázek týkajících se klubu a jeho činnosti a právo o nich 
hlasovat. 
2.Vystříhat se všeho,co by narušovalo dobrovolnou kázeň a zásady 
3.Do výboru může být zvolen pouze  člen starší 18 let 
4.Lovící musí umožnit rybářské stráži kontrolu dokladů a stanovených potřeb 
 Rybářskou stráží jsou členové výboru,případně další pověřené osoby. 
5.Členové jsou povini brigádnickou činností ve prospěch klubu.V případě nesplnění této povinnosti se musí 
člen dohodnout s výborem na náhradním plnění-300Kč,nebo 100kg krmení. 
Zásady klubu: 
1.Vrcholný orgán klubu je členská schůze,v mezivolebním období řídí činnost výbor,kterýpředkládá ke 
schválení členské schůzi výroční zprávu o činnosti,včetně účetní a pokladní zprávy a kontrolách a revizích. 
2.Volební období je tříleté a zaniká zvolením nových orgánů 
3.Orgány klubu jsou usnášeníschopné při nadpoloviční většině členů 
4.Odvolat výbor,nebo jednotlivého člena může pouze členská schůze,kterou svolá výbor na žádost min.5 členů 
a to písemně.Pro odvolání musí hlasovat více než polovina všech členů a to výhradně  tajným hlasováním. 
 
Kárná opatření: 
1.Za porušení stanov a řádu může být členovi uděleno napomenutí,nevydání,nebo dočasné odnětí 
povolenky,v případě závažného porušení,může být člen z klubu vyloučen. 
2.Kárná opatření určuje výbor,odvolat se postižený může ke členské schůzi. 
 
Upozornění: 
Člen klubu je povinen při příchodu k vodě se informovat o případných změnách podmínek rybolovu.Zprávy o 
tom budou vyvěšeny na třech tabulích,umístěných u příchodů k vodě a na rybářské chatě. 
 


