
USNESENÍ 
 

z VČS MO MRS o.s. UH.Hradiště , konané dne 29.03.2015 v sále kina Hvězda 

v Uh.Hradišti  od 8.00 hod 

 

 

VČS schvaluje: 
 

1.   Zprávu o činnosti MO MRS o.s. Uh.Hradiště za rok 2014, kterou přednesl předseda  

Milan Čaja. 

 

 

2. Zprávu o hospodaření organizace za rok 2014, kterou přednesl ekonom organizace, 

Vojtěch Kieryk. 

 

 

3. Na základě předložené a přednesené účetní uzávěrky organizace za rok 2014,   

schvaluje dnešní VČS hospodaření výboru organizace za rok 2014. 

 

4. VČS dále  schvaluje, aby na návrh výboru MO,  byla dosažená ztráta  z hospodaření 

výboru MO za rok 2014,  v celkové výši – 153.208,38 Kč  účetně odečtena 

z nerozděleného zisku organizace. 

 

 

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

organizace, Vojtěcha Kieryka. 

 

 

6. Členská schůze schvaluje navrženou výši brigádnické povinnosti člena pro rok 2016 

v celkové  výši 10 hodin. 

Zároveň potvrzuje a schvaluje finanční hodnotu neodpracované brigádnické hodiny 

člena s pracovní povinností pro rok 2015 v hodnotě 100,- Kč.  

 

7.  VČS schvaluje pro i pro následující rok 2016 , 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 2017, rozhodne další VČS v roce 2016.  

 

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 2016 umožnit výboru MO u členů organizace starším 70 –ti let, se 

členstvím v MO 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 2014 

 

 

VČS ukládá výboru MO: 

 
1. Členská schůze ukládá 

výboru MO zajistit a dokončit stavebně technicky vyhrnutí nánosů zeminy z rybníku 

Svárov.  Forma realizace – dodavatelsky a přebytečná zemina deponována v SZ cípu 

rybníku se zajištěním proti erozi. Úkol může v případě nepříznivého počasí přejít do 

prvních dvou měsíců roku 2016. 

 

2.  Členská schůze ukládá 

Vyřešit v průběhu roku 2015 odkup pozemku 6063/1 v rybníku Huštěnovice I od PM 

s.p. Rovněž realizovat odkup  pozemku pod a kolem objektu MO na rameni Uhliska, 

včetně zápisů do katastru nemovitostí. 

  

3. Členská schůze ukládá 

Ukládá výboru MO připravit a případně realizovat ve spolupráci se závodem PM s.p. 

v UH, opravu nápustního objektu náhonu k chovným rybníkům v k.ú. Huštěnovice, 

lokalita Louky. 

Forma realizace dodavatelsky, jako součást prací při zpevnění břehů na středním díle 

Baťova kanálu. 

 

 

4.  Členská schůze ukládá 

Uspořádat v průběhu roku 2015 v termínu květen – září 2015 přátelské setkání, pro 

nejstarší a zasloužilé členy MO ve věku 70 let a více. Druhým kritériem pro pozvání 

bude délka jejich členství v MO. 

Forma setkání - pronájmu lodi a vyjížďka po řece Moravě ze Strážnice do Uh.Hradiště 

s  kateringovým servisem. 

Důvod – poděkování za dlouholeté členství a práci pro MO, spolu se setkáním 

s vrstevníky. 

Každý účastník akce z řad seniorů, bude s ohledem na svůj zdravotní stav mít svůj 

doprovod. 

 

 

5.  Členská schůze ukládá 

 

  

 

V Uherském Hradišti  29.3.2015  



 

VČS   29.3.2015 

 

 
 

I. Úvod – přivítání účastníků i hostů 

 

 

II. Volba mandátové komise na ověření účasti členů MO na VČS 

Batušek Karel; Kieryk Tomáš; Pištěk Jan 

 

         

III. Volba návrhové komise k sestavení a přednesení Usnesení z VČS 

Skovajsa Evžen; Váverka František; ing. Gabriel Stanislav;  

 

 

 

IV. Schválení jednacího programu 

 

Zpráva předsedy organizace o činnosti za rok 2014 

Zpráva ekonoma o hospodaření organizace v roce 2014 

Zpráva předsedy KRK organizace o činnosti za rok 2014 

Diskuse 

Přijetí Usnesení 

Závěr 

 


