
 USNESENÍ 
 

z náhradní členské schůze p.s. MRS v Uh. Hradišti , konané v neděli 27.06.2021 

 

 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 2020 , kterou přednesl 

předseda  Spolku  Milan Čaja. 

 

2. Zprávu o hospodaření Spolku přednesenou z pověření ekonomky Spolku předsedou Spolku. 

Dále schvaluje účetní uzávěrku a hospodářský výsledek Spolku dosažený za rok 2020, tak 

jak byly v dokumentech zpracovaných ekonomkou Spolku ing. Podluckou prezentovány na 

dnešní schůzi předseda spolku. 

 

3.  Dále náhradní členská schůze schvaluje na návrh výboru Spolku, převést dosaženou ztrátu 

z hospodaření Spolku za rok 2020, v celkové výši   -  91.457,16  Kč , na účet nerozděleného 

zisku z předešlých let .   

 

4.  Dále schvaluje návrh rozpočtu Spolku na rok 2022 v přednesené podobě předsedou Spolku. 

 

5.  NČS schvaluje i pro následující rok 2022, 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.  

 

6. NČS schvaluje i pro rok 2022 doporučení výboru Spolku, pokračovat u našich členů starších 

70 –ti let (ročník 1952), s nepřerušeným členstvím ve Spolku po dobu třiceti let, v možnosti 

uplatnění jejich nároku na získání roční MP povolenky MRS pro rok 2022 na náklady 

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

 

7. NČS schvaluje ukončit rokem 2022 a ročníkem 1952 včetně, program ve spolku - 70 let 

věku + 30 let nepřerušeného členství ve spolku, pro nárok člena na bezplatnou roční 

povolenku k rybolovu od Spolku, co by forma odměny za zásluhy na budování spolku v 70 -

tých a 80 - tých letech minulého století. U členů již z nárokem z předešlých let, bude vše 

zachováno i po roce 2022 s tím, že jejich nárok zanikne, až jejich rozhodnutím ukončit 

aktivní sportovní rybolov, nebo své členství ve spolku z vlastní vůle.  

 

8. NČS schvaluje postup výboru ve věci příprav připomenutí si 110. výročí založení 

rybářského spolku v Uh. Hradišti ze zprávy předsedy spolku a to možnosti zajistit konání 

otevřených rybářských závodů na řece Moravě v roce 2022 v úseku pod základnou (pokud 

to pandemická situace dovolí) a dále zajištěním jednoho upomínkového předmětu pro 

každého dospělého člena spolku staršího 18-ti let. Druh a provedení je v kompetenci výboru 

spolku, i v návaznosti na aktuální ekonomickou situaci Spolku.. Distribuce členům by měla 

být osobně při výdeji dokladů k rybolovu pro rok 2022. 

 

 

      
 



 

VČS bere na vědomí: 

 
1. Zprávu předsedy KRK pobočného spolku v Uh. Hradišti o činnosti za rok 2020. 

 

2. Zprávu hospodáře Spolku o činnosti na rybochovu za rok 2020. 

 

 

 

 

VČS ukládá výboru p.s.: 
 

1. Členská schůze ukládá 

  výboru Spolku zabezpečit i v průběhu roku 2021 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 možné 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 v k.ú. 

Huštěnovice. 

 

 

2. Členská schůze ukládá 

pracovat dál na zajištění nové formy a zkvalitnění výdeje dokladů k rybolovu člena i 

pro rok 2022 . Zabezpečit jeden výdajový únorový termín, co by termín pouze pro formu 

rezervace času k vyřízení nároku člena spolku. Podmínky a formu přihlášení k registraci 

musí výbor zveřejnit na našich internetových stránkách nejpozději dne 30.11. 2021 již v plně 

funkčním provedení, po odzkoušení a cvičném provozu rezervace. 

 

 

 

V Uherském Hradišti   27.06. 2021 

 

Skovajsa Adam…. 

předseda návrhové komise 

 

 

Skucius Milan….. 

člen návrhové komise 


