
NÁVRH  USNESENÍ 
 

z VČS MO MRS o.s. UH.Hradiště , konané dne 25.03.2012 v kině HVĚZDA od 8.00 hod 

 

VČS schvaluje: 
 

1.   Zprávu o činnosti MO MRS o.s. Uh.Hradiště za rok 2011 , kterou přednesl předseda 

MO př. Milan Čaja . 

 

2. Zprávu ekonoma a místopředsedy organizace , př. Vojtěcha Kieryka, o hospodaření 

naší organizace  za rok 2011 a návrh rozpočtu organizace na rok 2012. 

 

3. Členská schůze schvaluje převedení dosaženého zisku z hospodaření roku 2011 

v celkové výši   102.899,27  Kč, ve prospěch fondu rozvoje a rezerv MO . 

 

4. Členská schůze schvaluje výši brigádnické povinnosti člena pro rok 2013 

ve výši 10 hodin a  úhradu za neodpracovanou hodinu brigádnické povinnosti 

uhrazenou do 30.10. ve výši 100 Kč a 200 Kč při úhradě od 1.11.do 31.12.2012. 

 

5. Členská schůze schvaluje pro rok  2013 vytvářet fond rozvoje MO MRS Uh.Hradiště, 

formou výběru povinné platby ve výši 200,- Kč od každého člena staršího 16-ti 

let. Fond a jeho čerpání je účelově vázáno na nákupy nemovitého majetku, pozemků , 

odbahnění rybochovu a ostatních investičních záměrů k rozvoji organizace.  

O vytváření tohoto fondu pro následující rok 2014, rozhodne další VČS.  

 

6. Členská schůze schvaluje realizovat v plném rozsahu doprovodné akce,související 

s jubileem naší MO v letošním roce. 

- společenský ples u únoru 2012 

- zpracovat a připravit pro potřeby jubilea organizace historický obrazový, 

filmový i archivní materiál a publikace z historie 100 letech organizovaného 

rybolovu v Uh.Hradišti a naší organizace na digitálním nosiči . 

- odměnit formou svazových a spolkových ocenění členy MO za obětavou práci 

pro sportovní rybolov v Uh.Hradišti u příležitosti VČS 25.3.2012 

- stejným oceněným členům věnovat soubor upomínkových předmětů u této 

příležitosti s logem MO a vyznačením jubilea. 

- uskutečnit 19.5.2012 pro členy MO nar. do roku 1935 a jejichž členství je delší 

30-ti let , celodenní aktivní vzpomínkový a děkovný den na lodi MORAVA a 

řece Moravě s úplným servisem ze strany MO. 

- uskutečnit na konci září 2012 obdobnou akci se stejným zajištěním, ale pro 

pozvané statutární funkcionáře okolních MO, Svazu, představitele města UH a 

hlavní pořadatele 59.MS, z řad členů výboru MO. 

 

7. Zrušení výjimky v nejmenší stanovené lovné délce sumce obecného na všech našich 

revírech z 90 cm a návrat k délce 70 cm.  

 

8. Členská schůze schvaluje realizovat na základě návrhu předsedy MO, ustanovení 

vztahující se k zásluhovosti  člena a jeho délky členství v organizaci.  

Od roku 2013 uhradí výbor MO MRS Uh.Hradiště náklad na pořízení MP svazové 

povolenky těm svým členům jež dovršili 70 let a více a jejichž délka členství u 

organizace je 30 a více let, bez přerušení.  
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Toto rozhodnutí není omezeno dovršením horní věkové hranice a bude uplatňováno u 

člena na základě jeho rozhodnutí a až do jeho smrti. 

 

VČS bere na vědomí: 
1. Zprávu předsedy KRK MO Uh.Hradiště o činnosti za rok 2011 

 

2. Výsledky voleb do výboru a KRK organizace přednesené volební komisí. 

 

 

VČS ukládá výboru MO: 
 Členská schůze ukládá 

1. Pokračovat v narovnávání majetkoprávních vztahů k pozemkům pod rybníky naší 

chovné rybniční soustavy v k.ú. St.Město Louky i v roce 2012. Pro tento účel použít 

finanční prostředky z fondu rozvoje a rezerv MO.  

 

Členská schůze ukládá 

2. Připravit ve spolupráci s přípravným výborem pro pořádání 59.MS v LRU plavaná 

národů pro rok 2012 u nás v Uh.Htradišti , na řece Moravě tak, aby závěrečné 

hodnocení tohoto sportovního podniku bylo stejně úspěšné jako ME před pěti lety. 

 

 

3. Členský schůze ukládá 

Výboru MO realizovat rozpočet organizace pro rok 2012 v přednesené podobě 

ekonomem MO. 

  

 

 

 

4. Členská schůze ukládá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Za návrhovou komisi :   …………………………         ………………………….. 

   

    ………………………….  ………………………… 

 

    ………………………….       ………………………….. 

 

 

V Uherském Hradišti  25.03.2012       

 


