
NÁVRH  USNESENÍ 
 

z VČS MO MRS o.s. UH.Hradiště , konané dne 24.03.2013 v sále kina Hvězda 

v Uh.Hradišti  od 8.00 hod 

 

 

VČS schvaluje: 
 

1.   Zprávu o činnosti MO MRS o.s. Uh.Hradiště za rok 2012 , kterou přednesl předseda 

MO př. Milan Čaja . 

 

 

2. Zprávu ekonoma organizace , př. Vojtěcha Kieryka, o hospodaření organizace za rok 

2012. 

 

 

3. Na základě předložené a přednesené účetní uzávěrky organizace za rok 2012,   

schvaluje dnešní VČS hospodaření výboru organizace za rok 2012. 

 

4. VČS dále  schvaluje  na  návrh výboru MO,  převedení dosaženého zisku 

z hospodaření organizace za rok 2012, v celkové výši 369.975,80 Kč do rezervního 

fondu MO . 

 

 

5.. Dále schvaluje  návrh rozpočtu organizace na rok 2013 v přednesené podobě ekonoma 

organizace ,  př. Vojtěcha Kieryka. 

 

 

6. Členská schůze schvaluje navrženou výši brigádnické povinnosti člena pro rok 2014 

v celkové  výši 10 hodin. 

Zároveň potvrzuje a schvaluje finanční hodnotu neodpracované brigádnické hodiny 

člena s pracovní povinností pro rok 2013.  

U neodpracované a vyrovnané osobní plnění člena provedené do 30.10. 2013 , bude se 

finanční  hodnota rovnat  100,- Kč/ hod.  

Za neodpracovanou a vyrovnanou hodinu osobního plnění člena v termínu od 

1.11.2013  do  31.12.2013 bude se finanční hodnota  rovnat 200,- Kč / hod. 

 

6.  VČS schvaluje pro i pro následující rok 2014 , vytvářet fond rozvoje a rezerv MO 

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

MO staršího 16-ti let a sloužícího výhradně k rozvoji organizace.  

Ekonom organizace i nadále povede samostatně konto „obnovy a rozvoje organizace“, 

kde budou tyto finanční prostředky soustředěny.  

Finanční prostředky a jejich uvolnění je vázáno na předložený a odůvodněný  

návrh čerpání výborem organizace , který musí odsouhlasit VČS.  

Z fondu obnovy a rozvoje organizace je účelově možné uvolnit finanční 

prostředky pouze na nákup nového nemovitého majetku. Dále na  údržbu a opravy 

stávajícího majetku , jež pro rozsah a finanční náklad nelze řešit z provozního účtu.    

Poslední  pro nákup pozemků pod rybochovem či nákupem nově vzniklých či 

stávajících vodních ploch za účelem rozšíření lovných revírů organizace. 

O vytváření tohoto fondu pro rok 2015, rozhodne další VČS.  



 

7. Schvaluje pokračovat v narovnávání majetkoprávních vztahů k pozemkům pod 

rybníky naší chovné rybniční soustavy v k.ú. St.Město Louky i v roce 2013. Pro tento 

účel hospodárně použít finanční prostředky z fondu obnovy a rozvoje organizace MO.  

 

 

8. Schvaluje i pro rok 2014 umožnit členům MO starším 70 –ti let jež jsou členy naší 

organizace nepřetržitě třicet a více let získat na základě vlastní žádosti, nepřenosně, 

povolenku k rybolovu pro rok 2014 na náklady organizace.  Jde o poděkování 

organizace těmto členům za věrnost a odvedenou práci pro organizaci i sportovní 

rybolov v Uh.Hradišti. 

 

 

 

VČS bere na vědomí: 
1. Zprávu předsedy KRK MO Uh.Hradiště o činnosti za rok 2012 

 

 

VČS ukládá výboru MO: 

 
1. Členská schůze ukládá 

 

 

 

 

2.  Členská schůze ukládá 

 

 

 

 

 

3. Členská schůze ukládá 

 

 

 

 

 

 Za návrhovou komisi :   Skovajsa Adam   ………………………….. 

   

    ………………………….  ………………………… 

 

    ………………………….       ………………………….. 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti  24.03.2013   


