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SLAVIČÍN 27.6.2021 

 

 

 

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

 

1. Schvaluje 

o Výroční členská schůze schvaluje zprávy o činnosti PS Slavičín předloženým předsedou PS Slavičín, 
zprávu o činnosti v oblasti hospodaření přednesenou hospodářem PS Slavičín, schvaluje účetní uzávěr-
ku za rok 2020 zpracovanou ekonomem PS Slavičín a schvaluje zprávu o činnost KRK PS Slavičín. 

o Výroční členská schůze schvaluje návrh rozpočtu PS pro na 2021, plánu hospodaření PS a plánu zaryb-
nění pro rok 2021.. 

o Výroční členská schůze schvaluje úpravu podmínek za udělení volných mimo pstruhových povolenek. 
Volná mimo pstruhová povolenka bude přiznána hospodářem PS Slavičín členu PS Slavičín členu PS 
Slavičín, když po dohodě s aktivistou odpracuje 12 hodin na údržbě nádrží a potoků a rybochovných za-
řízeních ve správě PS Slavičín. Každý člen PS Slavičín, který odpracuje více jak 20 hodin na údržbě ná-
drží a potoků a rybochovných zařízeních ve správě PS Slavičín bude odměněn za každou hodinu nad 
uvedený limit, formou smlouvy o provedení práce, hodinová sazba před zdaněním 120,- Kč. Konečný 
seznam předložený hospodářem PS Slavičín schválí výbor PS Slavičín. 

o Výroční členská schůze schvaluje provozní řád a podmínky pronájmu chaty na Slavíku I. pro členy PS 
Slavičín. 

o Výroční členská schůze schvaluje minimální míru kapra na revírech PS 45 cm. 

 

2. Bere na vědomí 

o Výroční členská schůze bere na vědomí informaci předsedy PS Slavičín o jednání s pí. Starostkou obce 
Štítná nad Vláří ve věci zpětného odprodeje pozemků pod vodní nádrží Popov, které PS prodal obci za 
účelem získání dotace na revitalizaci vodní nádrže. Pí. Starostka nemůže uzavřít smlouvu o smlouvě 
v termínu po uplynutí doby udržitelnosti projektu a zavázat tak budoucí zastupitelstvo k tomuto kroku. 

o Výroční členská schůze bere na vědomí informaci hospodáře o mimořádném sjezdu MSR Brno z.s., vol-
bě nového předsedy MRS Brno z.s. a svazového výboru a úpravě stanov MRS Brno z.s.  

o Výroční členská schůze bere na vědomí informaci předsedy o přípravě výstavbě vodního díla Vlachovice 
postup výboru při schvalování projektové dokumentace vodního díla Vlachovice. Výbor se snaží ochránit 
horní přítoky vodní nádrže Vlachovice (trdliště pstruha). Podařilo se mu na 29.6.2021 svolat schůzku se 
zpracovatele, kde uplatní zájmy PS Slavičín. O průběhu přípravy bude výbor informovat členskou zá-
kladnu. 

o V diskuzi se členové PS Slavičín vyjádřili přání konat rybářské závody na rybníku Slavík I. za podmínek, 
za kterých se uskutečnili závody v roce 2020. Výbor vyjádřil poděkování všem členům PS Slavičín., kteří 
přispěli k organizaci závodů a věří, že členové přispějí k organizaci této společenské události v roce 
2021. 

3. Ukládá 

o Jednateli 

 svolat schůzi výboru pobočného spolku 1 x měsíčně, 
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 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 
 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 
 vyhodnocovat splnění úkolů a provádět kontrolu vykázaných hodin 
 

4. Vyslovuje poděkování  

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

 
ve Slavičíně 27.6.2021 

 

  


