Informační oběžník MO ČRS Žižkov 1
Vážení kolegové,

následující informace jsou pouze orientační a jejich platnost se bude odvíjet
od aktuální pandemické situace. Změny budou zveřejňovány průběžně na
našich internetových stránkách a ve vývěsní skříňce.
pracovní doba sekretariátu MO ČRS Žižkov 1 je vždy od 16-ti do 18-ti hodin v těchto měsících a dnech :
leden 2021 – od 4.1. do 27.1. každé pondělí a středu,
únor 2021 každé pondělí, kromě pondělí 22. února, kdy je škola uzavřena z důvodu jarních prázdnin,
březen, duben, květen a červen 2021 každé pondělí, kromě 5. dubna kdy je škola uzavřena z důvodu
Velikonoc.
28.června je naposled otevřeno před prázdninami.
Od 5. 7.2021 do 31.8.2021bude sekretariát uzavřen z důvodu dovolené a školních prázdnin.
září 2021 každé pondělí,
říjen 2021 každé pondělí,
listopad 2021 každé pondělí,
prosinec 2021 každé pondělí , poslední den otevření je 20.12.2021
( případné změny pracovní doby sekretariátu budou oznámeny vývěsní desce MO ČSR Žižkov 1 a na
internetových stránkách).
Členské příspěvky a povolenky budou opět vydávány v sekretariátu MO za hotové peníze. Povolenka bude
vydána pouze po předložení platného státního rybářského lístku. Výkazy úlovků je možno odevzdat již
během prosince 2020. Usnesením Výroční členské schůze MO ČRS Žižkov 1 ze dne 17.3.2011 bylo rozhodnuto,
že člen, který neodevzdá vyplněný výkaz úlovků ve stanoveném termínu, tj. do 15. ledna 2021, bude povinen
odpracovat navíc 5 hodin ročního pracovního příspěvku (brigády). Do konce dubna 2021 je povinností každého
člena zaplatit členské příspěvky. V případě nezaplacení dochází ke ztrátě členství. Od roku 2011 je cena za
členskou povinnost tj. za neodpracovanou brigádu 400,- Kč. O zvýšení členské povinnosti z částky 300,- Kč na
400,- Kč rozhodla členská schůze MO ČRS Žižkov 1 dne 18.3.2010. Potvrzení o splnění členské povinnosti
musí být odevzdáno do 30.11.2020. Po uplynutí této lhůty nebude splnění členské povinnosti uznáno a zaplatíte
400,- Kč. Opožděné odevzdání potvrzení o splnění členské povinnosti, bude převedeno na příští rok. Plnění
členské povinnosti je uznáno pouze na akcích pořádaných naší místní organizací nebo ÚS Praha.
Při převzetí povolenky k lovu překontrolujte na místě správnost vystavené povolenky tj. vyplněných údajů a
vylepení příslušné známky.
Výbor MO Žižkov 1 oznamuje všem členům, že jsou zařazeni v elektronické evidenci členů MO ČRS Žižkov 1
obsahující osobní údaje, které slouží výlučně potřebám MO ČRS Žižkov 1. Používání osobních údajů je
prováděno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 133/2000 Sb., o
evidenci obyvatel a rodných čísel.

Za výbor MO Žižkov 1
předseda Zdeněk Jenčovský v.r.
………………………………………..……zde odstřihnout…………………………………………………….
Povinností každého člena je zúčastnit se výroční členské schůze, která se bude konat ve čtvrtek 18. března
2021 od 17.00 hodin v areálu školy.
Jméno člena……………………………………………………………………………………………………….

