
USNESENÍ 
 

z náhradní členské schůze  pobočného spolku MRS v Uh. Hradišti ,  

konané v neděli 19.03.2017, v sále kina Hvězda od 07.45 hod 

 

 

Náhradní členská schůze schvaluje: 
 

1.   Zprávu o činnosti pobočného spolku MRS v Uh.Hradišti za rok 2016 , kterou přednesl 

předseda  Spolku  Milan Čaja . 

 

2. Zprávu o hospodaření Spolku za rok 2016, zpracovanou po provedené revizi účetnictví 

Spolku do roku 2015 včetně , ekonomkou p. ing.Dagmar Podluckou . Z jejího 

pověření zprávu  přednesl předseda Spolku Milan Čaja . 

 

3. Po seznámení s výsledky ekonomické výsledovky Spolku za rok 2016,   schvaluje 

dnešní NČS hospodaření výboru organizace za rok 2016 v přednesené podobě. 

 

4. Dále NČS  schvaluje  na  návrh výboru Spolku, převést dosažený zisk z hospodaření 

Spolku za rok 2016,        v celkové výši  + 185.915,78  Kč   

na účet č.932 - účet nerozděleného zisku z minulých  

 

5. Dále schvaluje  návrh rozpočtu Spolku na rok 2016 v přednesené podobě předsedou 

Spolku. 

 

6. NČS schvaluje a potvrzuje , že dle Stanov MRS musí člen p.s., který uplatní 

požadavek na povolenku v roce 2018,  mít svou individuální pracovní povinnost 

vyrovnanou v roce 2017 fyzickou účasti na brigádě, nebo náhradním finančním 

plněním. Člen s požadavkem v roce 2018 pouze na členskou známku svou individuální 

pracovní aktivitu v roce 2017 neřeší. 

 

7.  NČS schvaluje úpravu znění bodu č.10 z Usnesení NČS z 20.3.2016 takto: 

 

Od  roku 2018 se ruší u  p.s. MRS v Uh Hradišti individuální pracovní 

povinnost člena fyzickou pracovní povinností. Tuto základní členskou povinnost ze 

Stanov MRS bude naplňovat každý člen starší 16-ti let už pouze finančním plněním, 

podle níže přijatých zásad  vycházejí ze základního dokumentů Svazu – Stanov..  

Znění schválených zásad: 

 

 

 Od 1.1.2018 je zrušena fyzická pracovní povinnost člena v dosavadní výši 10 

hodin, nebo náhradním finančním plněním ve výši 1.000,- Kč/ rok  

 Plnění brigádnické povinnosti člena p.s.MRS Uh.Hradiště, bude od roku 2018, 

pouze a výhradně možné, pouze finanční úhradou,  podle přijatých zásad. 

 Povinnost se vztahuje na všechny členy p.s. MRS Uh.Hradiště a to od 16-ti let věku, 

do ukončení členství. 

 Výjimku stanovil výbor  p.s. MRS Uh.Hradiště pro členy, držitele průkazu 

invalidity - ZTP a ZTPP (9 ks) 

 Úhrada se týká všech členů, tedy i všech členů od 62 let , bez omezení horní věkové 

hranice 



 

 

 Výše úhrady člena vychází se Stanov MRS (§ č.7,odst.3, písm.e) a to nejmenšího 

přípustného rozsahu osobní pracovní povinnosti člena  - 10 hod / rok. A dále 

z minimální finanční hodnoty této hodiny stanovené ve výši 50,- Kč/hod.  

Tedy    10 hod x  50,- Kč / hod  = 500,- Kč/člen/rok 

 Rokem 2018 se   n e r u š í   dosavadní příspěvek člena do fondu rozvoje a rezerv 

p.s. ve výši 200,- Kč/ člen/rok. Tuto částku do fondu  budou hradit  všichni členové 

Spolku od 16 let,  také bez omezení horní věkové hranice , a bez jediné vyjímky.   

 Finančních příspěvek člena do fondu rozvoje a rezerv p.s. budou členové Spolku 

hradit do konce roku 2020 včetně. O případné platbě po tomto datu rozhodne VČS 

v roce 2020.  

 Pokud si člen v daném roce hradí pouze členství , bez povolenky k rybolovu, bude 

Spolku hradit pouze částku ve výši  200,- Kč/rok   do fondu  rozvoje a rezerv. 

 Pokud člen hradí členství i povolenku k rybolovu v daném roce, hradí Spolku 

součet obou částek a to    200,- Kč/rok   do fondu  rozvoje a rezerv 

500,- Kč/rok  do fondu neodprac.brigád.  

     Celkem plná platba dospělého člena  700,- Kč/rok 

 Obě platby jsou součástí platby za členství v MRS a jsou součástí platby za 

členskou známku . Platba jedna , nebo obě , musí být členem uhrazeny do 

28.2.daného roku s členskou známkou. Neuhrazení do termínu je považováno za 

ukončení členství  ze strany člena . 

 

 Takto získané finanční prostředky budou výhradně použity výborem pouze: 

Z fondu rozvoje a rezerv                                                               

na nákupy pozemků v rybochovu , v revírech  případně k získání nových 

vodních ploch ke sportovnímu rybolovu, na opravy, údržbu majetku Spolku 

či na investice do majetku Spolku, velkého rozsahu.                                                                             

Z fondu neodpracovaných brigádnických hodin                                                                            
na zajištění potřeb a činností na všech střediscích p.s. MRS v Uh.Hradišti 

v daném roce, podle každoročně schvalovaného plánu použití na VČS. 

 

8. Schvaluje pokračovat v narovnávání majetkoprávních vztahů k pozemkům pod chovnými 

rybníky v k.ú. St.Město Louky i v roce 2017 

 

9. NČS schvaluje pro rok 2017 postup výboru k zasloužilým a čestným členům Spolku a 

souhlasí uskutečnit 1 x ročně, jejich společné přátelské setkání i se členy výboru Spolku. 

Zvolit pro to nejpřijatelnější  formou , způsob i čas , s ohledem na jejich věk a zdravotní 

stav. Setkání se týká výhradně členů nad  70 let  věku a s členstvím přesahujícím 30-ti let. 

Setkání je pro člena s doprovodem a bude v režii Spolku. 

 

10. NČS schvaluje i pro rok 2018 zajistit seniorům našeho Spolku starším 70 –ti let, a  

s členstvím, bez přerušení minimálně třiceti let ,získání roční MP povolenky MRS na 

náklady organizace. Nárok za výše uvedených podmínek je jmenovitý a nepřenosný. 

 

 



 

NČS bere na vědomí: 

 
1. Zprávu předsedy KRK pobočného spolku v Uh.Hradišti o činnosti za rok 2016 

 

2. Zprávu hospodáře Spolku o činnosti rybochovu za rok 2016, přednesenou 

 ing. Štěpanovičem. 

 

 

 

NČS ukládá výboru p.s. MRS v Uh.Hradišti: 

 
1. NČS ukládá 

výboru Spolku zajistit do 30.6.2017 dokončení prací na sanaci břehových partií 

rybníku Huštěnovice I , dodavatelskou formou , a  provést odbahnění rybníku 

Nudle,  rovněž se sanací vyhrnuté zeminy na břehových partiích a její zajištění 

dřevěným brlením i pomocí betonových pražců. 

 

2.  NČS ukládá 

výboru spolku zabezpečit v průběhu roku 2017, vhodně,  materiál ke zpevňování 

břehů pro hlavní  náhon chovné soustavy. Materiál bude využit k pracím na sanacích 

břehových partii hlavního náhonu v zimě  2017-2018 . 

 

4.  NČS ukládá 

výboru spolku zabezpečit v průběhu roku 2017, důstojnou opravu fasády 

hospodářského objektu na rybochovu ve Starém Městě – Loukách a připravit , 

případně podle ekonomické náročnosti i zajistit GO vnitřní el.instalace v tomto 

objektu , včetně nového rozvaděče a revize. 

 

5.  NČS ukládá 

výboru spolku připravit a pokud možno od roku 2018 zajistit, umožnění bezhotovostní 

platby za členství, případně i povolenku k rybolovu, formou převodu z účtu člena na 

účet p.s. MRS v Uh.Hradišti.  

 

 

 

 

 

 

 Uherském Hradišti    19. 3. 2017 

 

 

 

 

………………………………………………. ……………………………………… 

předseda návrhové komise     členové návrhové komise  


