
USNESENÍ 
 

z VČS MO MRS UH.Hradiště , konané dne 22.03.2009 v kině Hvězda od 8.00 hod 

 

 

VČS schvaluje: 
 

1.   Zprávu o činnosti MO MRS Uh.Hradiště za rok 2008 , kterou přednesl předseda MO 

př. Milan Čaja . 

 

2. Zprávu ekonoma  organizace , př. Kieryka, o hospodaření MO Uh.Hradiště za rok 

2008. 

 

3. Schvaluje hospodaření organizace za rok 2008 a návrh rozpočtu organizace na rok 

2009 v přednesené podobě ekonomem MO, př. Kierykem. 

 

4. Schvaluje na návrh výboru MO proúčtování dosaženého zisku ve výši           

445.463,01 Kč , ve prospěch rezervního fondu MO . 

 

5. Schvaluje navrženou výši brigádnické povinnosti člena pro rok 2009 v celkové  

odsouhlasené výši 10 hodin. 

 

6. Schvaluje pro následující rok 2010 i nadále vytvářet fond rozvoje MO MRS 

Uh.Hradiště formou výběru povinné platby ve výši 200,- Kč od každého člena MO 

staršího 16-ti let . Prostředky budou vedeny na samostatném účtu a účelově vázáno 

jejich použití ve prospěch MO MRS UH. O vytváření tohoto fondu pro následující rok 

rozhodne další VČS.  

 

7. Schvaluje zavedení mezi míry u kapra na mimo pstruhových revírech MO MRS 

Uh.Hradiště a to Morava 11; Morava 10; Morava 10A , od roku 2010 , 

v odsouhlaseném rozpětí délek rozmezí od 45 cm – do 70 cm.  

 Lovící si nesmí přivlastnit v jednom dni kapra pod  45 cm  a také většího než  70 cm , 

při dodržení ostatních podmínek z BPVRP  MRS. 

 

8. VČS schválila projednat a zajistit pro revíry MO MRS Uh.Hradiště – Morava 11 a 

Morava 10  umožnění lovu z loděk a to od roku 2010. 

 Lov z loděk je jako způsob lovu definován v Bližších podmínkách výkonu rybářského 

práva a soupisu revíru. 

  

 

 

 

VČS bere na vědomí: 
 

1. Zprávu KRK MO Uh.Hradiště o činnosti za rok 2008 

 

 

 

 



VČS ukládá výboru MO: 
 

1. Realizovat rozpočet  MO pro rok 2009 v přednesené podobě předsedy a ekonoma MO. 

 

2.  Pokračovat v roce 2008 v narovnávání majetkoprávních vztahů k pozemkům  

v lokalitě Starého Města – Louky. 

 

3. Aktivně pokračovat v jednáních při přípravě realizace udržovacích prací na Středním 

díle Baťova kanálu , s cílem zajistit co nejmenší dopad na naši rybochovnou soustavu 

v dané lokalitě. 

 

 

 Za návrhovou komisi :   

   

Ing. Gabriel Stanislav   

Býček Milan    

JUDr.Omelka Pavel   

 

 

V Uherském Hradišti  22.03.2008       


