
 USNESENÍ 
 

z VČS pobočného spolku MRS v Uh. Hradišti, konané v neděli 20.03.2016 

 v sále kina Hvězda od 08.00 hod 

 

 

VČS schvaluje: 
 

1.   Zprávu o činnosti pobočného Spolku MRS v Uh. Hradišti za rok 2015, kterou přednesl 

předseda spolku Milan Čaja. 

 

2. Zprávu o hospodaření Spolku za rok 2015, kterou po zpracované ekonomické a účetní 

uzávěrce přednesl ekonom Spolku přítel Vojtěch Kieryk. 

 

3. Po seznámení se s výstupy z ekonomické a účetní uzávěrky Spolku za rok 2015,   

schvaluje dnešní VČS hospodaření výboru Spolku za rok 2015. 

 

4. Dále VČS schvaluje na návrh výboru Spolku, zúčtovat dosaženou ztrátu 

z hospodaření Spolku za rok 2015, v celkové výši    -  4. 388,48  Kč z fondu 

neodpracovaných brigádnických hodin Spolku (- 153.717,29 Kč). 

 

5. Dále schvaluje návrh rozpočtu Spolku na rok 2016 v přednesené podobě předsedou 

Spolku. 

 

6. VČS schvaluje pro rok 2017 plnění brigádnické povinnosti člena stávající současnou 

formou fyzické účasti člena na organizované brigádě výborem Spolku, s celkovou výší 

10 hodin. 

Zároveň potvrzuje a schvaluje finanční hodnotu neodpracované brigádnické hodiny 

člena s pracovní povinností pro rok 2017 v jednotné výši 100,- Kč / hod.  

Náhradní finanční plnění za neodpracovanou brigádnickou povinnost člena je možné 

vyrovnat do 28.02.2017. O možnosti úhrady této povinnosti po tomto termínu, bude 

individuálně rozhodovat výbor s přihlédnutím k individuálním okolnostem a důvodům 

člena. 

 

7.  VČS schvaluje i pro následující rok 2017, 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.  

Z fondu „Obnovy a rozvoje organizace“ je účelově možné uvolnit finanční 

prostředky pouze:  

- na nákup nového nemovitého majetku.  

- na údržbu a opravy stávajícího majetku Spolku, jež pro rozsah a 

finanční náklad nelze řešit z provozního účtu.   

- a na nákup pozemků pod rybochovem, nebo k nákupu pozemků pro 

jejich rozšíření.  

O uvolnění prostředků rozhoduje výbor Spolku 2/3 poměrem hlasů. Tedy minimálně 

šesti hlasy. 
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8. Schvaluje pokračovat v narovnávání majetkoprávních vztahů k pozemkům pod 

chovnými rybníky v k.ú. St. Město - Louky i v roce 2016.  

 

9. VČS schvaluje i pro rok 2017 možnost zajistit seniorům našeho Spolku starším 70–ti 

let, se členstvím minimálně třicet let bez přerušení, získání roční MP povolenky MRS 

na náklady Spolku. Nárok za výše uvedených podmínek je jmenovitý a nepřenosný. 

 

10.  VČS schvaluje od roku 2018 přechod v plnění brigádnické povinnosti člena ze 

stávající formy na formu výhradně finančního plnění členem. Povinnost výhradně 

finančního plnění členem bude platit pro všechny členy spolku od 16-ti let, bez 

výjimky věku, zdravotního stavu, pohlaví, funkcí a zapojení do činnosti spolku či 

nabídky alternativního plnění brigád.                                                                                

Výše celkové roční úhrady finančního plnění za brigády členem je odsouhlasena ve 

výši 500,- Kč/člen/rok.                                                                                                            

Výše vychází z minimálních hodnot počtu brigádnických hodin člena a sazby za 

hodinu brigád ze Stanov MRS z.s.,( minimálně 10 hod./člen a minimální sazba za 

neodpracovanou hodinu 50,- Kč). Prostředky budou součástí členského příspěvku s 

povinností úhrady členem do 28. února v daném kalendářním roce.                                         

Finanční prostředky budou soustředěny ve fondu  Obnovy a rozvoje Spolku a jejich 

čerpání podléhá stejným uvolňovacím procedurám, jako doposud.                                                                       

Přijetím tohoto usnesení se ruší a ukončuje od roku 2018 dosavadní platba do fondu 

Obnovy a rozvoje spolku ve výši 200,- Kč.  

11. Schvaluje volbu nového výboru Spolku pro období 2016 - 2020 ve složení: 

Batušek Karel, Býček Milan, Čaja Milan, Kyas Miloš, Knap Radek, Ing. Mahr 

Jiří, Hrabinec Martin, Ing. Štěpanovič Milan a předseda MS Babice Pištěk Jan. 

Schvaluje volbu náhradníků výboru Spolku v pořadí : Ing. Skovajsa Adam, Jurák 

Pavel, Kieryk Tomáš. 

12.  Schvaluje volbu nové KRK Spolku ve složení : Hasník Stanislav, Janovský 

Vojtěch,  Piskač Miroslav, Skovajsa Evžen a Ing. Štěpán Pavel.  

 

 

VČS bere na vědomí: 

 
1. Zprávu předsedy KRK pobočného spolku v Uh. Hradišti o činnosti za rok 2015. 

2. Zprávu hospodáře Spolku o činnosti rybochovu za rok 2015. 

3. Informaci výboru Spolku o předání ekonomického poradenství a vedení kompletního 

      účetnictví firmou a to firmě ROMA service s.r.o , Zlechov 88 s účinností od 1. 1.2016,   

      se sídlem na Šafaříkově ul. 1208 v Uh. Hradišti. 

 

 

 

 

VČS ukládá výboru Spolku: 

 
1. Členská schůze ukládá 

výboru Spolku do konce dubna 2016 dokončit práce spojené s odbahnění rybníku 

Svárov a zajistit na něm produkci násady pro letošní naplnění zarybňovacího plánu.  
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Dále pokračovat v čištění všech břežních partií okolo našich chovných rybníků na 

Loukách od náletových dřevin. 

 

 

2.  Členská schůze ukládá 

do konce roku 2016 ve spolupráci s podnikem PM s.p. stavebně zajistit opravu 

nápustného objektu z Baťova kanálu do náhonu k rybniční chovné soustavě a podílet 

se na finančních nákladech s tím spojených, dle uzavřené dohody. 

 

3. Členská schůze ukládá 

výboru Spolku zabezpečit v průběhu roku 2016, zajišťovat a navozit vhodný  materiál 

ke zpevňování břehů pro hlavní náhon chovné soustavy, tak pro břehy rybníku 

Huštěnovice I a Před Boudou. Materiál využít v zimě 2016-2017 při opravách 

rybníků.  

 

4.  Členská schůze ukládá 

výboru spolku zabezpečit pro roky 2016-2020 každoročně plavbu lodí po řece Moravě 

pro nejstarší seniory Spolku s doprovodem, jež překročili 70 let věku a jsou členy 

nepřetržitě více než 30 let. Náklad v režii spolku (autobus, náklad na loď a plavbu, i  

servis na lodi). Termín – nejvhodněji -  květen, červen, nebo září. 

 

 

V Uherském Hradišti    20. 3. 2016 

 

 

Býček Milan 

………………………………………………. 

Předseda návrhové komise 

 

Skovajsa Evžen 

……………………………………………….. 

Člen návrhové komise 

  


