
 USNESENÍ 
 

z náhradní členské schůze p.s. MRS v Uh. Hradišti , konané v neděli 03.04.2022 

 

 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 2021 , kterou přednesl 

předseda  Spolku  Milan Čaja . 

 

2. Zprávu o hospodaření Spolku a schvaluje účetní uzávěrku a hospodářský výsledek 

Spolku dosažený za rok 2021., tak jak byly v dokumentech zpracovaných ekonomkou  

Spolku ing.Podluckou zpracovány a prezentovány na dnešní schůzi předseda spolku. 

 

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

ztrátu z hospodaření Spolku za rok 2021, v celkové výši   - 485.292,5  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 pro následující rok 2023, dále pokračovat a vytvářet  fond Obnovy a 

rozvoje Spolku. Pro  jeho další tvorbu a lepší ekonomické zajištění činnosti Spolku 

pro nejbližší období  NČS schvaluje návrh výboru zvýšit výběr povinné platby člena 

nad 16 let, bez vyjímek, z dosavadních 200,- Kč na 500,- Kč od roku 2023. Tyto 

finanční prostředky soustředit na samostatném účtu „Obnovy a rozvoje Spolku.  

 

6. NČS schvaluje a potvrzuje rozhodnutí  NČS z roku 2021 a to ukončit v roce 2022   

program pro seniory ve Spolku ( 70 let věku  + 30  let nepřerušeného členství ve 

spolku , nárok na bezplatnou povolenku MRS). Poslední senioři byli s těmito 

splněnými podmínkami zohledněni ročníkem narození 1952 zahrnuti do této formy 

odměny výborem spolku za celoživotní práci a to při letošním výdeji dokladů členovi 

Spolku. 

 

7. NČS schvaluje od roku 2023 , pokračovat u skupiny našich seniorů , kteří již jsou v 

množině 78 členů starších 70 –ti let a starších, s nepřerušeným členstvím ve Spolku po 

dobu třiceti  let, a pro ně zachovat  nárok na získání roční MP povolenky MRS na 

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

bude ukončen pouze rozhodnutím člena o ukončení členství ve Spolku. 

  

8. NČS schvaluje   návrh vzešlý z pléna, který má přispět ke důslednému  plnění 

povinnosti každého člena ,držitele povolenky k rybolovu v daném roce, odevzdat svoji 

povolenku a velký sumář do 15-ti dnů po skončení její platnosti a řádně vyplněnou k 

sumarizaci výborem Spolku. 

NČS schvaluje , aby výbor dal na vědomí členské základně , že od roku 2023 bude 

člen, jež odevzdá svou povolenkou a velký sumář úlovků za rok 2022 po termínu 



15.1.2023 a zároveň bude velký sumář chybně a nedbale vyplněn z jeho strany, bude 

mu tento  sumář vrácen k úpravě a opravě a bude povinen uhradit jednorázovou sankci 

ve výši 200,- Kč, na fond  rozvoje organizace. Dokud z jeho strany nedojde k nápravě 

a dodání řádně dokončeného velkého sumáře a úhradě peněžité sankce, nesmí mu být 

výborem vystavena povolenka k rybolovu pro daný kalendářní rok rok.                                                                                                                                                                                                 

     

NČS bere na vědomí: 

 
1. Zprávu předsedy KRK pobočného spolku v Uh.Hradišti  př. Stanislava Hasníka o 

činnosti za rok 2021 

 

2. Zprávu hospodáře Spolku o činnosti na rybochovu za rok 2021 , přednesenou  

předsedou Spolku 

 

 

NČS ukládá výboru p.s.: 
 

1. Členská schůze ukládá 

  výboru Spolku zabezpečit i v průběhu roku 2022 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 možní  

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 2023. Zabezpečit termíny pro výdeje dokladů členovi i v roce 2023 tak, 

aby byl ještě více kladen důraz na využití časového rezervačního systému , jež je ve 

Spolku k dispozici. Organizovat každý výdej ze dvou výdejových míst ( kromě Babic) 

s tím , že jedno výdejové místo bude vždy pro rezervační systém, a to  po celou dobu 

výdeje v daném dnu. 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti   03.04.2022 

 

Skovajsa Adam…. 

předseda návrhové komise 

 

 

Pálka  František….. 

člen návrhové komise 


