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SLAVIČÍN 21.6.2020 

 

 

 

Výroční členská schůze MRS, z.s., pobočného spolku Slavičín (dále jen PS Slavičín) v souladu se stanovami 
a jednacím řádem projednala a schválila zásady činnosti PS Slavičín na následující období, podle předložených 
materiálů a diskuze. 

 

1. Schvaluje 

o program jednání výroční členské schůze 

o volbu pracovního předsednictva  

 Rašovský 
 Juřík 
 Číž 

 

o volbu mandátové komise  

 Majc Olda 
 Kadera Roman  
 Dostál Alois 

 

o volbu volební a návrhové komise  

 Lysák Petr 
 Malaník Josef 
 Rak Lukáš 

 

o návrh rozpočtu PS Slavičín na rok 2020 

o plán práce revizní komise na rok 2020 

o zřízení hospodářského úseku pod vedením hospodáře, hospodář navrhne složení hospodářského úseku 
v počtu 5 členů (brigády- běžná údržba toků a  nádrží, čistota vod, chovné potoky, rybářská stráž,) členy 
jmenuje a odvolává výbor PS Slavičín na návrh hospodáře 

o zrušení zálohy za neodpracovanou brigádní povinnost v pobočném spolku Slavičín z důvodů změny sta-
nov MRS zs 

o schvaluje odměnit členy PS Slavičín darem - mimopstruhová povolenka, pokud odpracovali více jak 15 
hodin ve prospěch PS a členy rybářské stráže, kteří v kalendářním roce provedou prokazatelně v 15 
dnech kontroly na revírech pobočného spolku. Návrh na udělení daru předloží na konci roku hospodář 
PS Slavičín ke schválení výboru PS Slavičín.   

 

2. Bere na vědomí 

o zprávu předsedy pobočného spolku o činnosti výboru a PS Slavičín za rok 2019 

o plán hospodaření pobočného spolku Slavičín na rok 2020 a zprávu o výsledcích hospodaření pobočného 
spolku Slavičín za rok 2019 

o účetní závěrku za rok 2019  

o zprávu kontrolní a revizní komise za rok 2019  
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o informaci o průběhu a závěrech IX sjezdu konaného dne 5.10.2019 v Blansku 

o zprávu mandátové a volební komise o počtu přítomných členů a o výsledku voleb 

 

3. Výbor PS Slavičín 

Volba nového výboru PS Slavičín. Byly svoleni následující členové PS Slavičín. 

  
 Juřík 
 Číž 
 Cingálek 
 Majc 
 Kozáček 
 Milko 
 Beňo 

 

4. Kontrolní a revizní komise 

Volba nového KRK PS Slavičín. Byly svoleni následující členové PS Slavičín. 

 
 Machač 
 Kovařík 
 Strnad 

 

5. Ukládá 

o Jednateli 

 svolat schůzi výboru pobočného spolku 1 x měsíčně, 
 vyhodnocovat čtvrtletně plnění finančního plánu a účelnost vynaložených nákladů 

pobočného spolku, 
 svolat čtvrtletně společné zasedání hospodářského úseku a výboru PS 
 vyhodnocovat čtvrtletně plnění usnesení výroční členské schůze 
 vyhodnocovat stav členské základny a analyzovat příčiny ukončení členství 
 zefektivnit komunikaci s členy pobočného spolku,  
 pravidelně uveřejňovat příspěvky ve zpravodajích měst a obcí v působnosti po-

bočného spolku (výsledky hospodaření, závody, vánoční soutěž) 

 
o Referentu pro mládež 

 
 vést kroužky mladých rybářů 
 organizovat vánoční rybářskou soutěž 
 

o Výboru PS  

 
 spolupracovat e pobočnými spolky MRS Bojkovice a Uh. Brod 
 organizovat 1x ročně rybářské závody mládeže a 1x ryb. závody dospělých. 

 
o Hospodáři a hospodářskému odboru  

 
 plnit zarybňovací plán 
 zpracovávat plán brigádnických skupin ve spolupráci s aktivisty, 
 stanovovat dle potřeby limit brigádnických hodin pro brigádnickou skupinu 
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 vyhodnocovat splnění úkolů a provádět kontrolu vykázaných hodin 
 vytvořit lepší podmínky pro odchov vlastní násady pstruha, zlepšení přípravy potoků pro 

výsadbu plůdku, 
 

6. Vyslovuje poděkování  

Všem členům pobočného spolku, kteří nad rámec svých povinností obětovali čas pro spolek, všem 
sponzorům, kteří přispěli spolku finančně či materiálně. 

 

7. Zavazuje 

Všechny členy PS Slavičín a volené orgány k všestranné podpoře svazového rybolovu, k péči o 
svěřené revíry a výkonu spolkové činnosti, především na základě dobrovolné práce funkcionářů a 
členů PS Slavičín. 

 
 

ve Slavičíně 21.6.2020 

 
volební a návrhová komise 

  


