
Usnesení výroční členské schůze   
MRS pobočný spolek Slavičín,  

konané dne 18. března 2018 ve Štítné nad Vláří 
 

1. Členská schůze : 
 
I. bere na vědomí "Zprávu o činnosti pobočného spolku Slavičín za rok 2018" 
II. bere na vědomí "Plán hospodaření pobočného spolku Slavičín na rok 2018" a "Zprávu o 

výsledcích hospodaření pobočného spolku Slavičín za rok 2017" 
III. schvaluje "Účetní uzávěrku pobočného spolku Slavičín za rok 2017" a "Rozpočet pobočného 

spolku Slavičín na rok 2018" 
IV. bere na vědomí "Zprávu kontrolní a revizní komise pobočného spolku Slavičín" 
V. schvaluje "Změnu brigádní činnosti v pobočném spolku ve variantě V 1.1. - rozsah změn 

rozpracován ve zprávě předsedy" 
VI. schvaluje "Odprodej pozemků obci Štítná za podmínky zřízení věcného břemene práva lovu" 
VII. schvaluje "Uvolnění částky 70,- tis. Kč z rezervního fondu na odbahnění chovného rybníka v 

Popově." 
VIII. schvaluje "Zrušení příspěvku na krmivo a poštovní služby a schvaluje zavedení příspěvku na 

rozvoj organizace ve výši 150,- Kč a to s účinností od 1.1.2019." 
IX. schvaluje "Hlasování předsedy PS na SV pro denní doby lovu tak, jak jsou uvedeny v 

......................"  
 

2. Členská schůze ukládá: 
 

I. Jednateli pobočného spolku:  

∼ svolat schůzi výboru pobočného spolku 1 x měsíčně,  

∼ vyhodnocovat čtvrtletně plnění finančního plánu a účelnost vynaložených nákladů 
pobočného spolku,  

∼ vyhodnocovat čtvrtletně plnění usnesení výroční členské schůze 

∼ vyhodnocovat stav členské základny a analyzovat příčiny ukončení členství 

∼ zefektivnit komunikaci s členy pobočného spolku, zřídit adresu na internetových stránkách 
adresu, kde se členové přihlásí k odběru informací, projednat s úřady využití vývěsních 
skříněk pro informování členů 

∼ pravidelně uveřejňovat příspěvky ve zpravodajích měst a obcí v působnosti pobočného 
spolku (výsledky  hospodaření, závody, vánoční soutěž .....) 

II. Referentu pro mládež:  

∼ vést kroužky mladých rybářů 

∼ organizovat vánoční rybářskou soutěž 

III. Výboru organizace:  

∼ spolupracovat se slovenským rybářským svazem a organizacemi MRS Bojkovice a Uh. Brod 

∼ organizovat 1x ročně rybářské závody mládeže a 1x ryb. závody dospělých.  
 

IV. Hospodáři PS a hospodářskému úseku :  

∼ plnit zarybňovací plán 

∼ zpracovávat plán brigádnických skupin ve spolupráci s aktivistou,  

∼ stanovovat limit brigádnických hodin pro brigádnickou skupinu 

∼ vyhodnocovat splnění úkolů a kontrola vykázaných hodin 

∼ vytvořit lepší podmínky pro odchov vlastní násady pstruha, zlepšení přípravy potoků pro 
výsadbu plůtku, změna dodavatele plůdku 

∼ zpracovat zásady schválené organizace brigádní činnosti podle varianty V 1.1. a zveřejnit je 
na internetových stránkách. 

 

3. Výroční členská schůze vyslovuje poděkování  všem členům pobočného spolku, kteří nad 
rámec svých povinností obětovali čas pro spolek, všem sponzorům, kteří přispěli spolku finančně či 
materiálně. 
 

4. Členská schůze zavazuje všechny členy :  

∼ spolku k podpoře svazového rybolovu a k  péči o svěřené revíry. 
 

Ve Štítné nad Vláří  18.3.2018 


