
 USNESENÍ 
 

z náhradní členské schůze p.s. MRS v Uh. Hradišti , konané v neděli 12.07.2020 

 

 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 2019 , kterou přednesl 

předseda  Spolku  Milan Čaja . 

 

2. Zprávu o hospodaření Spolku za rok 2019 a schvaluje účetní uzávěrkou a hospodářský 

výsledek Spolku dosažený za rok 2019. 

 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 2019, v celkové výši   -  246.457,16  Kč , na účet 

nerozděleného zisku z předešlých let .   

 

5. Dále schvaluje návrh rozpočtu Spolku na rok 2020 v přednesené podobě předsedou 

Spolku. 

 

7. NČS schvaluje i pro následující rok 2021, 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 2021 rozhodnutím výboru Spolku, 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 formu a průběh voleb do řídících orgánů p.s. MRS v Uh. Hradišti pro 

funkční období  2020-2024. Aklamací byli zvoleni členové výboru p.s. , náhradníci 

výboru p.s. i členové KRK Spolku  poměrem hlasů: 

 

  33 členů  pro 

               1 člen se zdržel  

               0 členů proti  
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Výboru p.s. MRS  7-mi členný 

Uherské Hradiště 

2020-2024 

1.   Býček Milan 1952 1974 

2.   Čaja Milan 1954 1979 

3. Ing. Skovajsa Adam 1983 1994 

4. Mgr. Skucius Milan 1964 1991 

5. ing. Štěpanovič Milan 1959 1972 

6.   Števček David 1989 2000 

7.   Katrňák David 1989 1997 

 
 
 Náhradníci výboru p.s. 

8. ing. Mahr Jiří 1977 1995 

9. ing.  Milerski Rudolf 1954 1984 

10. Mgr. Šafář Michal 1978 2010 

 
 Do : 

  

 
KRK při p.s.MRS Uh.Hradiště 

 1.   Hasník Stanislav 1959 1985 

2.   Hejna Stanislav 1954 1986 

3.   Skovajsa Evžen 1961 1993 

4. ing. Gabriel Stanislav 1951 2000 

5.   Knap  Radek 1969 2001 

 

 

VČS bere na vědomí: 

 
1. Zprávu předsedy KRK pobočného spolku v Uh. Hradišti o činnosti za rok 2019 

 

2. Zprávu hospodáře Spolku o činnosti na rybochovu za rok 2019 

 

 

 

 

VČS ukládá výboru p.s.: 
 

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. Výsledkem tohoto jednání  by měly být pokud možno  

smlouvy o odkupu,  o směně pozemku, či smlouvy o pronájmu za naturální plnění ze 

strany Spolku.  

  Soustředit se při narovnávání majetkoprávních vztahů k pozemkům pod 

chovnými rybníky našeho rybochovu na Loukách především na pozemky v k.ú. Staré 

Město a to jmenovitě pod rybníky: Před Boudou, Svárov, Huštěnovice I, a v k.ú. 

Huštěnovice pod rybníkem Huštěnovice II. 

 



 

2.  Členská schůze ukládá 

  výboru Spolku do konce roku 2020 provést přípravu a ekonomickou rozvahu 

na zajištění důstojného si připomenutí 110.výročí založení našeho Spolku a jeho 

nepřetržité působení ve městě od 12.dubna 1912 v roce 2022. 

  O návrhu rozsahu a forem připomenutí si tohoto výročí Spolku v roce 2022  

rozhodne výbor Spolku s přístupem řádného hospodáře. Navržený rozsah i náklad na 

akci bude předložen ke schválení VČS v roce 2021.  

 

 

3. Členská schůze ukládá 

výboru Spolku podniknout kroky při tvorbě změn nových BPVRP pro léta 

2022-2024, aby u našeho revíru 461095 Morava 10A byla zrušena věta „ Zavážení 

nástrah zakázáno“ a platilo na tomto revíru všeobecné ustanovení odst. VIII  Zavážení 

nástrah BPVRP s textem: Na revírech, na kterých je zavážení nástrah zakázáno, je 

možné dopravení nástrahy do místa lovu pouze nahozením rybářským prutem.  

 

 

4.  Členská schůze ukládá 

výboru Spolku prověřit a případně při výhodných podmínkách se pokusit, 

zajistit pro výdej dokladů k rybolovu členům pro rok 2021 i možnost platby 

bezhotovostní  formou platby platební kartou na účet Spolku. 

 

 

V Uherském Hradišti    12.07. 2020 

 

 

 

 

Skovajsa Adam…. 

předseda návrhové komise 

 

 

 

 

Skucius Milan….. 

člen návrhové komise 


