
 USNESENÍ 
 

z náhradní členské schůze p.s. MRS v Uh. Hradišti , konané v neděli 24.03.2019 

 

 v posluchárně TP 2 , vzdělávacího centra VŠTB v Uh.Hradišti  od 08.00 hod 

 

 

 

 

Náhradní členská schůze (NČS) schvaluje: 
 

1.   Zprávu o činnosti pobočného spolku MRS v Uh.Hradišti za rok 2018, kterou přednesl 

předseda Spolku Milan Čaja. 

 

2. Zprávu o hospodaření Spolku za rok 2018 a schvaluje účetní uzávěrku a hospodářský 

výsledek Spolku dosažený za rok 2018. 

 Účetní uzávěrku a hospodářský výsledek zpracovala ekonomka Spolku ing.Podlucká 

Dagmara a prezentoval ji na členské schůzi předseda Milan Čaja. 

 

3.  Dále náhradní členská schůze schvaluje na návrh výboru Spolku, převést dosaženou 

ztrátu z hospodaření Spolku za rok 2018, v celkové výši   -  476.640,25  Kč , na účet 

nerozděleného zisku z předešlých let .   

 

5. Dále schvaluje návrh rozpočtu Spolku na rok 2019 v přednesené podobě předsedou 

Spolku. 

 

7. NČS schvaluje i pro následující rok 2020, 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.  

 

8. NČS schvaluje i pro rok 2020 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 schvaluje, na základě schváleného klíče pro volbu delegátů pro jednání IX. 

Sjezdu MRS v říjnu 2019, zástupce p.s. MRS Uh.Hradiště s hlasem rozhodujícím dva 

delegáty. A to předsedu p.s. a druhým bude jeden z dvojice hospodář nebo jednatel 

Spolku, podle časových možností a jejich pracovního vytížení. 

 

VČS bere na vědomí: 

 
1. Zprávu předsedy KRK pobočného spolku v Uh.Hradišti o činnosti za rok 2018 

 

2. Zprávu hospodáře Spolku o činnosti na rybochovu za rok 2018 

 

 

 



 

VČS ukládá výboru Spolku: 
 

1. Členská schůze ukládá 

výboru spolku zabezpečit i v průběhu roku 2019 sledováním problematiky 

narovnávání majetkoprávních vztahů k pozemkům pod chovnými rybníky Spolku ve 

Starém Městě a využít všech forem a možností k zajištění změn vlastnických vztahů k 

nim ve prospěch Spolku. Vždy jednání ukončit formou smlouvy o odkupu, o směně 

pozemku, či smlouvou o pronájmu.  

  Soustředit se při narovnávání majetkoprávních vztahů k pozemkům pod 

chovnými rybníky našeho rybochovu na Loukách především na pozemky od potoku 

Jalůbky směrem ke Starému Městu a to jmenovitě pod rybníky Před boudou, Svárov, 

Huštěnovice I. 

 

 

2.  Členská schůze ukládá 

výboru Spolku do konce roku 2019 provést vzájemné plošné kompenzace částí 

pozemků o výměře 235 m2 mezi Spolkem a organizací Tenis UH a zapsání nového 

stavu na katastrálním úřadu v Uh..Hradišti na listy vlastnické obou právnických 

subjektů. 

 

 

3. Členská schůze ukládá 

výboru Spolku zabezpečit a realizovat do konce roku 2019 prodej objektu Spolku na 

rameni Uhliska č.p. 5. Ten je pro ekonomiku Spolu dlouhodobě ztrátovým a  

nepotřebným  majetkem. Prodej se uskuteční subjektu s nejvyšší finanční nabídkou, 

bez upřednostňování uchazečů. Na objekt musí být zpracován soudně znalecký odhad 

ceny účetní i ceny tržní tohoto objektu s pozemkem.  

Za Spolek jsou oprávněni ve věci jednat pouze oba statutární zástupci Spolku  

(předseda a jednatel ) a předseda KRK spolku společně.  O výsledku odkupu bude 

členská základna informována na VČS v roce 2020.  

 

 

4.  Členská schůze ukládá 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti    24. 3. 2019 

 

 

………………………………………………. 

předseda návrhové komise 

 

 

………………………………………………. 

člen návrhové komise 


