
NÁVRH  USNESENÍ 
 

z náhradní členské schůze (NČS) p.s. MRS v Uh. Hradišti , konané v neděli 18.03.2018 

 v sále kina Hvězda od 08.00 hod 

 

 

NČS schvaluje: 
 

1.   Zprávu o činnosti pobočného spolku MRS v Uh.Hradišti za rok 2017, kterou přednesl 

předseda  Spolku  Milan Čaja. 

 

2. Zprávu o hospodaření Spolku za rok 2017, a schvaluje účetní uzávěrkou a 

hospodářský výsledek Spolku dosažený za rok 2017. Účetní uzávěrku a hospodářský 

výsledek zpracovala ekonomka Spolku Ing.Podlucká Dagmara a prezentoval na 

členské schůzi předseda Milan Čaja. 

 

3.  Dále členská schůze  schvaluje  dosažený hospodářský výsledek Spolku za rok 2017 a 

to dosaženou ztrátu  v celkové výši    - 348.663,59  Kč . Tuto dosaženou ztrátu v 

hospodaření za rok 2017, na návrh výboru p.s. schvaluje převést na účet 

nerozděleného zisku z předešlých let. 

 

5. Dále schvaluje návrh rozpočtu Spolku úseku investic, údržby a oprav pro rok 2018 

v přednesené podobě předsedou Spolku. 

 

7.  NČS schvaluje i pro následující rok 2019, vytvářet fond Obnovy a rozvoje Spolku,  

formou výběru povinné platby ve výši 200,- Kč od každého člena Spolku staršího 16-ti 

let. Tyto finanční prostředky soustředit na samostatném účtu „Obnovy a rozvoje 

Spolku“.  

Z fondu „Obnovy a rozvoje Spolku“ je účelově možné uvolnit finanční 

prostředky pouze  

- na nákup nového nemovitého majetku.  

- na údržbu a opravy stávajícího majetku Spolku, jež pro rozsah a 

finanční náklad nelze řešit z provozního účtu.   

- a na nákup pozemků pod rybochovem, nebo k nákupu pozemků pro 

jejich rozšíření.  

O uvolnění prostředků rozhoduje výbor Spolku  2/3 poměrem hlasů.  

 

Tedy minimálně šesti hlasy. 

 

8. NČS schvaluje i pro rok 2019 výboru p.s., pokračovat a zajistit seniorům našeho 

Spolku starším 70 –ti let, s nepřerušeným členstvím ve spolku po dobu třiceti a více 

let,  získání roční MP povolenky MRS na náklady organizace. Nárok za výše 

uvedených podmínek  je jmenovitý a nepřenosný. 

 

9.   

 

NČS bere na vědomí: 

 
1. Zprávu předsedy KRK pobočného spolku v Uh. Hradišti o činnosti za rok 2017 



 

2. Zprávu hospodáře Spolku o činnosti na rybochovu za rok 2017 

 

 

NČS ukládá výboru MO: 
 

1. Členská schůze ukládá 

výboru spolku v průběhu roku 2018 sledovat řešení problematiky kolem ochrany 

osobních údajů a změn v naší právní legislativě, s možnými dopady na náš Spolek . 

Pokud to budou vyžadovat okolnosti v průběhu roku 2018,  pověřuje NČS výbor 

přijímat neodkladná opatření k zabezpečení naplnění z toho pro nás vyplývajících 

úkolů.  

 

 

2.  Členská schůze ukládá 

výboru Spolku zabezpečit a sledovat i v průběhu roku 2018, dění kolem pozemků pod 

chovnými rybníky ve Starém Městě a soustředit se při narovnávání majetkoprávních 

vztahů k těmto pozemkům. Především se soustředit při tom na pozemky v nich u 

rybníků od potoku Jalůbky směrem ke Starému Městu a to jmenovitě v chovných 

rybnících: 

 

Rybník před boudou 

Svárov 

Huštěnovice I 

 

 

3. Členská schůze ukládá 

výboru Spolku do konce roku 2018 provést vzájemné plošné kompenzace částí 

pozemků o výměře 235 m2 mezi Spolkem a organizací Tenis UH, včetně nových 

zaměření , nových parcelních čísel, oddělovacích snímků a zápisů do listů vlastnictví .  

 

 

4.  Členská schůze ukládá 

Vyvolat jednání na úrovni nejvyššího vedení města se zainteresovanými stranami, ve 

věci řešení situace s nedostatkem vody na rameni Mařackém.  

 

 

V Uherském Hradišti    18. 3. 2017 

 

 

 

 

………………………………………………. 

Předseda návrhové komise 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Člen návrhové komise 

  


