
INFORMACE O PLNĚNÍ BRIGÁDNICKÉ 
POVINNOSTI ČLENA V ROCE 2017 

Na základě usnesení z Náhradní členské schůze (NČS) ze dne 19.03.2017 upozorňuje výbor p.s.MRS Uherské 
Hradiště členskou základnu že : 

 

1. Každý člen našeho Spolku musí mít fyzicky splněnou, případně finančně uhrazenou svoji  individuální 
pracovní členskou povinnost pro rok 2017, pokud bude uplatňovat požadavek na povolenku k rybolovu 
pro rok 2018. 

2. Pokud v roce 2018 nebude uplatňovat požadavek na povolenku k rybolovu a bude si pouze hradit pouze 
členskou známku , plnění brigádnické povinnosti člena za rok 2017 neřeší. 
 
Brigádnická povinnost člena je uložena NČS i pro rok 2017 

ve výši celkem 10-ti hodin. 
  

Člen starší 16-ti let, na kterého se vztahuje brigádnická povinnost, si zcela individuálně zvolí 
sobotní termín plnění své brigády na rybochovu v roce 2017. 

  

TERMÍNY BRIGÁD 2017 
Brigády budou zahájeny a organizovány výborem p.s. výhradně na našem rybochovném 

zařízení ve Starém Městě – Loukách, u druhé plavební komory (komora 

Huštěnovická) u Baťova kanálu.  

  

Zahájení  březen  2017 , počínaje první sobotou v měsíci březnu budou , pravidelně 
organizované brigády, které potrvají do poslední soboty v měsíci říjnu 2017.  

Brigáda je organizována na místě členem výboru p. Batuškem, nebo pověřeným zástupcem. 

 

Začátek brigády je v sobotu od  7.00 hodin  

a ukončení brigády je obvykle ve 12.00 hodin.  

Pozdní příchody nejsou tolerovány. 

Člen je povinen se brigády účastnit v pracovním oblečení a přiměřené obuvi (holinky) a 

nechat si svou účast potvrdit do „ Záznamu brigádnické povinnosti“, tam přítomným 
pověřeným členem výboru p.s. MRS UH.  

 

  

Náhradní - finanční plnění  

brigádnické povinnosti člena p.s. MRS, Uherské Hradiště v roce 2017 
1. Člen může využít práva uhradit si při výdeji povolenek celou výši finančního 

plnění brigád v hodnotě 100,- Kč/hod x 10 hodin = 1.000 Kč pro rok 2017.  
2. Stejnou možnost má člen p.s.MRS Uh.Hradiště i po posledním termínu pro 

brigády členů 2017, do konce roku 2017. 
 
 

 
 

 Uh. Hradiště   20.03.2017     Výbor p.s. MRS  Uherské Hradiště 

 

 

 

 



INFORMACE 

PŘECHOD  NA  PLNĚNÍ  BRIGÁDNICKÉ 
POVINNOSTI  ČLENA  POUZE  FORMOU FINANČNÍ  
ÚHRADY  OD  ROKU  2018 

 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 

hradice 

 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 na fond rozvoje a rezerv p.s. 

ve výši 200,- Kč/ člen od 16-ti let/rok. Tuto částku do fondu  budou hradit  všichni 

členové Spolku od 16 let,  také bez omezení horní věkové hranice ,bez jediné 

vyjímky.   

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

konce roku 2020 včetně 

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

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

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

obou částek a to     200,- Kč/rok   na fond rozvoje a rezerv 

500,- Kč /rok  na fond neodprac. brigád 

         Celkem plná platba dospělého člena  700,- Kč/rok 

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

členskouskou 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 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. 

 


