
NÁVRH  USNESENÍ 
 

z VČS MO MRS o.s. UH.Hradiště , konané dne 23.03.2014 v sále kina Hvězda 

v Uh.Hradišti  od 7.30 hod 

 

 

VČS schvaluje: 
 

1.   Zprávu o činnosti MO MRS o.s. Uh.Hradiště za rok 2013 , kterou přednesl předseda 

MO př. Milan Čaja . 

 

 

2. Zprávu ekonoma organizace , př. Vojtěcha Kieryka, o hospodaření organizace za rok 

2013. 

 

 

3. Na základě předložené a přednesené účetní uzávěrky organizace za rok 2013,   

schvaluje dnešní VČS hospodaření výboru organizace za rok 2013. 

 

4. VČS dále  schvaluje  na  návrh výboru MO,  převedení dosaženého zisku 

z hospodaření organizace za rok 2013, v celkové výši 53.717,29 Kč do rezervního 

fondu MO . 

 

 

5.. Dále schvaluje  návrh rozpočtu organizace na rok 2014 v přednesené podobě ekonoma 

organizace ,  př. Vojtěcha Kieryka. 

 

 

6. Členská schůze schvaluje navrženou výši brigádnické povinnosti člena pro rok 2015 

v celkové  výši 10 hodin. 

Zároveň potvrzuje a schvaluje finanční hodnotu neodpracované brigádnické hodiny 

člena s pracovní povinností pro rok 2014.  

Hodnota neodpracované jedné hodiny , člena s brigádnickou povinností , vyřešená 

finanční úhradou do 30.10.2014 se bude rovnat hodnotě 100,- Kč  

Hodnota neodpracované jedné hodiny , člena s brigádnickou povinností , vyřešená 

úhradou v termínu od 30.10.2014 do 28.2.2015 se bude rovnat hodnotě 200,- Kč 

 

7.  VČS schvaluje pro i pro následující rok 2015 , vytvářet fond rozvoje a rezerv MO,  

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

let. Tyto finanční prostředky jsou ekonomem organizace shromaždovány na 

samostatném účtu „Obnovy a rozvoje organizace.  

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

prostředky pouze  

- na nákup nového nemovitého majetku.  

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

finanční náklad nelze řešit z provozního účtu.   

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

jejich rozšíření.  

O uvolnění prostředků rozhoduje výbor organizace  2/3 poměrem hlasů .Tedy 

minimálně šesti hlasy. 



O vytváření tohoto fondu pro rok 2016, rozhodne další VČS.  

 

8. Schvaluje pokračovat v narovnávání majetkoprávních vztahů k pozemkům pod 

chovnými rybníky v k.ú. St.Město Louky i v roce 2014.  

 

9. Schvaluje i pro rok 2015 umožnit výboru MO u  členů organizace starším 70 –ti let, se 

členstvím nepřetržitě minimálně třicet let  , získat povolenku k rybolovu na MP 

vodách MRS na náklady organizace.  

Nárok za výše uvedených podmínek je nepřenosný. 

 

 

 

VČS bere na vědomí: 
1. Zprávu předsedy KRK MO Uh.Hradiště o činnosti za rok 2013 

 

 

VČS ukládá výboru MO: 

 
1. Členská schůze ukládá 

výboru MO zajistit před projektovou, projektovou přípravu a realizaci oplocení 

objektu v Mařaticích č.p. 852,do konce letošního roku, včetně nového nájezdu do 

areálu přes posuvnou bránu a branku pro pěší. Rovněž uzavřít areál oplocením ze 

strany od CTZ. Forma realizace – dodavatelsky. 

 

2.  Členská schůze ukládá 

Vyřešit do konce dubna 2014 situaci v řídící struktuře hospodářského úseku MO tak, 

aby hospodářský výsledek rybochovu za rok 2014 odpovídal tradicím a možnostem 

MO. K dosažení cíle je možné použít i personální řešení stavu. 

 

3. Členská schůze ukládá 

V průběhu roku 2014 zajistit přípravné práce a schvalovací proces na příslušných 

orgánech státní správy , který umožní pokračování i případné  zahájení čištění 

břežních partií dalších našich ramen v zimě 2014-2015. 

Pravděpodobně další etapu ramene Uhliska a zahájení ramene Výrovka. 

 

4.  Členská schůze ukládá 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti  23.3.2014  


