Oběžník 2021
Moravského rybářského svazu z. s. – pobočného spolku Zlín
Výbor PS MRS Zlín tímto oběžníkem informuje všechny své členy o termínu konání výroční členské schůze, o
základních povinnostech člena PS MRS, o všech finančních úhradách a termínech plateb členských známek a
povolenek v roce 2021. Prosím, čtěte pozorně celý oběžník, ať Vám neuniknou některé důležité informace!
1. Pozvánka na výroční členskou schůzi

Začátek schůze je naplánován na sobotu 6. 2. 2021 v 8:30 opět v kavárně Baťova institutu (14. a 15. budova
v areálu bývalého Svitu) ve Zlíně a bude volební. S kandidáty do výboru a KRK budete seznámeni opět
prostřednictvím webových stránek www.mrszlin.cz Vzhledem k současné situaci, která panuje ohledně pandemie
COVID-19, je možné, že se schůze nebude moci uskutečnit. V takovém případě budeme muset termín schůze
posunout. O případných změnách vás budeme včas informovat na našich webových stránkách www.mrszlin.cz
2. Úhrada členských příspěvků

Členské příspěvkové známky budou vydávány proti přímému zaplacení v hotovosti při předložení dokladů, v termínech –
viz bod 4. Zdůrazňujeme, že členský příspěvek je každý člen MRS povinen zaplatit nejpozději do 28. února 2021!
Pokud tak neučiní, přestává být členem MRS a pokud chce v členství pokračovat, musí zaplatit poplatek pro opětovný
vstup do MRS ve výši 1000,- Kč. Upozorňujeme, že tato termínovaná platba se nevztahuje na povolenky k lovu. (Tu si
může každý člen vyřídit kdykoli později v průběhu roku).

Členský
příspěvek

Členové, kteří v r. 2021 dosáhnou věku 16 let a starší a budou žádat v daném roce o vydání 1250,- Kč
povolenky (týká se i žen a důchodců)
Členové, kteří v r. 2021 dosáhnou věku 16 let a starší a nebudou žádat v daném roce o
450,- Kč
vydání povolenky - tzv. „udržovací“
Mládež do 15 let (včetně)
200,- Kč

Pozor! Společně s členským příspěvkem se platí také finanční příspěvek na pořizování a údržbu majetku pobočného
spolku Zlín. Všichni členové, kteří v roce 2021 dovrší věk 16 let a starší uhradí 100,- Kč, mládež do 15-ti let (r. 2006 a
mladší) - 50,-Kč.
Poznámka: Správní poplatek ve výši 50,- Kč, který se platil doposud, byl rozhodnutím Výroční členské schůze ze dne 25. 1. 2020 zrušen.

Celková částka, kterou budou členové platit hotově nebo bankovním převodem:

 členové – ročník 2005 a starší, žádající o vydání povolenky k lovu na rok 2020 – celkem 1 350,- Kč
 členové – ročník 2005 a starší, bez nároku na povolenku – tzv. „udržovací“ – celkem 550,- Kč
 členové – ročník 2006 a mladší (mládež od 8 do 15 let včetně) – celkem 250,- Kč
Členové, kteří dosáhnou v roce 2021 věku 16 let (ročník narození 2005), si přinesou novou fotografii se svou aktuální
podobou a bude jim vystaven nový členský průkaz. Totéž se týká i těch, kdo již nemají volné místo na vylepení členské
známky pro rok 2021, případně těch, jejichž podoba na fotografii neodpovídá současné podobě!
3. Ceny povolenek na rok 2021 pro členy MRS
Druh povolenky
Roční – dospělí
Roční - poloviční - mládež 16-17 let, ZTP,
studenti (proti potvrzení školy o studiu)
Měsíční
Týdenní
Denní
Roční mládež do 15 let včetně
Republiková

MP
950,- Kč
500,- Kč

P
1000,- Kč
500,- Kč

650,- Kč
400,- Kč
150,- Kč
300,- Kč
3 600,- Kč

650,- Kč
400,- Kč
150,- Kč
300,-Kč
3 700,- Kč

Poznámka: Mládež do 10 let (včetně) nemůže obdržet pstruhovou povolenku.

Roční místenka na revír Březůvky - 50,- Kč (bez místenky nelze na Březůvkách vykonávat rybářské právo!)
Bližší podmínky pro výkon rybářského práva z r. 2020 zůstávají v platnosti i pro rok 2021, s přiloženým dodatkem
k BP, který každý žadatel o povolenku obdrží zdarma a je povinen je při výkonu rybářského práva mít u sebe!

Cena povolenky k lovu na komerčním revíru Všemina se nemění a zůstává beze změny:









2 000,- Kč celoroční pro členy MRS PS Zlín
800,- Kč celoroční pro mládež do 15 let, členy MRS PS Zlín
3 000,- Kč celoroční pro nečleny
1250,- Kč celoroční pro mládež do 15 let, nečleny
1 000,- Kč týdenní
300,- Kč denní
5 000,- Kč firemní přenosná
350,- Kč denní pro zimní lov „na dírkách“

Důležité poznámky:
 Nárok na povolenku v ceně 2 000,-Kč (pro členy MRS PS Zlín) mají všichni členové MRS PS Zlín, tedy i ti,
kteří si zaplatí pouze „udržovací známku“ v ceně 550,-Kč
 Každý, kdo vykonává rybářské právo na komerčním revíru Všemina, je povinen při kontrole pověřenou
rybářskou stráží prokázat svou totožnost!
 Bližší podmínky pro výkon rybářského práva na nádrži Všemina dostane zdarma každý, kdo si zakoupí
povolenku (včetně lovu na dírkách) – jinak také k dispozici na www.mrszlin.cz – rubrika KE STAŽENÍ
4. Termíny a způsoby plateb v roce 2021
1. Bankovním převodem - vzhledem k situaci ohledně pandemie vás prosíme, abyste, pokud možno, tento
způsob platby preferovali! Veškeré platby (tzn. členské příspěvky, povolenky k lovu, místenky na Březůvky) lze
platit na účet 1400210319/0800. Jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo (prvních šest číslic před
lomítkem - např. 670814). Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést své jméno, příjmení, čl. číslo a za co
platíte. (např. Karel Novák 2259 – známka 1350, MP povolenka 950).
2. V hotovosti
a) Sekretariát MRS PS Zlín – každé pondělí v úředních hodinách a poslední lednovou a pak každou
únorovou sobotu (s výjimkou 6. 2. – VČS) od 9:00 do 11:00 (tzn. 30. 1., 13. 2., 20. 2., 27. 2. 2021)
b) Nově - Hospodářská budova v Loukách – počínaje dnem 1. 12. 2020 – denně! (ve všední dny po 15.
hodině). Tuto alternativu zavádíme zkušebně a to hlavně z důvodu pandemie, abychom co nejvíce omezili
kumulaci lidí na sekretariátu. Ve vlastním zájmu si raději telefonicky ověřte u pana Sadila (602 293 187)
jeho přítomnost. Nepožadujte vystavení povolenky „na počkání“. Nevjíždějte automobilem do areálu
Chlumských rybníků, ale parkujte před bránou!

Důležité poznámky:
 Pokud by došlo v souvislosti s pandemií COVID -19 k nějakým změnám nebo omezením, budou včas
oznámeny na webových stránkách.
 Povolenky budou nachystány k vyzvednutí zpravidla na druhý den (Louky) nebo v nejbližším následujícím dnu v
úředních hodinách (sekretariát)
 Povolenky na počkání budou vydávány pouze držitelům průkazu ZTP!
 Kdo si zaplatí členství a povolenku bankovním převodem, může si vyzvednout hotovou povolenku, buď
v úředních hodinách na sekretariátu, nebo i jiné dny v Loukách za předpokladu, že:
o Platba se objeví na účtu minimálně 2 dny před požadovaným výdejem a její částka bude odpovídat jeho
požadavkům
o Dotyčný pošle e-mailem na posta@mrszlin.cz minimálně 2 pracovní dny před požadovaným výdejem tyto
údaje:
 kdy provedl platbu (např. 8. 1. 2020)
 co zaplatil (např. členskou známku a MP povolenku)
 datum, kdy si doklady přijde vyzvednout (např. 13. 1. 2021)
 číslo rybářského lístku a datum, do kdy je platný (např. 456987 platný do 20. 12. 2025)
 případnou změnu (bydliště, příjmení, jméno,…)
o Při vyzvednutí povolenky předloží platný rybářský lístek ke kontrole a členský průkaz, kam mu bude
vylepena členská známka na r. 2021

5. Předávání informací

Tento oběžník je poslední, který ještě zasíláme klasickou poštou (pouze těm, co nemají e-mail). Vzhledem k tomu, že
správní poplatek ve výši 50,- Kč, který se platil doposud a zahrnoval mj. náklady na poštovné, byl rozhodnutím
Výroční členské schůze ze dne 25. 1. 2020 zrušen, bude veškerá vzdálená komunikace probíhat jen prostřednictvím
našich webových stránek www.mrszlin.cz, e-mailu posta@mrszlin.cz, případně telefonů.
Je tedy ve vlastním zájmu každého člena, aby poskytl svou e-mailovou adresu a příchozí poštu i webové stránky si
pravidelně (aspoň 1x za týden) kontroloval a četl, aby mu neunikly důležité informace. E-mailem budeme zasílat
pouze oběžník a pozvánky na rybářské závody mládeže a žen. Jinak se veškeré důležité informace dozvíte na
webových stránkách v rubrice NOVINKY. Oběžníky budou k dispozici v tištěné formě vždy nejpozději 15. 12.
daného roku na sekretariátu MRS PS Zlín nebo na hospodářské budově v Loukách, kde si jej mohou zájemci
bezplatně vyzvednout. Kdo bude chtít od příštího roku zaslat oběžník klasickou poštou, předá (nejlépe při
vyřizování nové povolenky) ofrankovanou obálku se svou adresou, kam mu bude oběžník koncem roku zaslán.
6. Odevzdávání sumářů a povolenek (termíny dané Stanovami MRS)




pro pstruhové revíry do 15. prosince daného kalendářního roku
pro mimopstruhové revíry do 15. ledna následujícího kalendářního roku

Upřednostňujeme elektronický sumář, který je k dispozici ke stažení na našich webových stránkách
www.mrszlin.cz (rubrika KE STAŽENÍ). Nepoužívejte, prosím, elektronický sumář z loňského roku a stáhněte si
vždy nový! Vyplněný sumář - vyplňují se pouze světle modrá (MP) nebo světle zelená (P) políčka - prosím zašlete emailem jako přílohu na adresu posta@mrszlin.cz. Upřednostňujeme formát XLSX – program MS Excel. Pokud jej
nemáte, můžete použít i formát ODS - program Open Office Calc je ke stažení zdarma. Sumář je povinen odevzdat
každý, kdo alespoň 1× za rok vykonal rybářské právo (má alespoň 1 docházku k vodě). Ostatní nemusejí
odevzdávat čistý sumář, ale odevzdají pouze čistou povolenku!
Pozor: Kdo vyplní a zašle sumář v elektronické podobě, už nevypisuje ani nezasílá sumář vypisovaný ručně!!!
Povolenky a sumáře (vypsané ručně) lze fyzicky předat těmito způsoby:
 Vhodit do schránky sekretariátu – u vchodových dveří do budovy - bílá schránka s logem MRS nebo schránka
v chodbě u dveří kanceláře
 Odevzdat osobně na hospodářské budově v Loukách panu Sadilovi (možno i do schránky)
 Odevzdat osobně na sekretariátu v úřední dny
 Poštou na adresu MRS z. s. PS Zlín tř. T. Bati 1276, 760 01 Zlín jako obyčejný dopis (ne doporučeně!)
Důležité poznámky:
 Pokud má některý člen jednoduchou sumarizaci (tzn. málo vycházek, všechny vycházky na jednom revíru,
je bez úlovků nebo má stejné úlovky na stejném revíru apod..), nemusí vyplňovat sumář a stačí, když pošle
své jméno a počet návštěv revíru, případně úlovků (např. Karel Novák, Dřevnice 1 – 6 x, 2 kapři – 4,8 kg)
 Rozlišujte sumáře pstruhové – P a mimopstruhové – MP. Pokud máte P i MP povolenku, musíte vyplnit
a odevzdat oba dva sumáře!
 U elektronických sumářů je možné (a dokonce žádoucí) povést sumarizaci společně za více osob –
ideální např. tehdy, když v jedné rodině rybaří více lidí – je možno do jednoho MP sumáře zahrnout až 6
osob (u P sumáře 4 osoby).
Poznámka: Kdo vyplní a zašle sumář v elektronické podobě, stačí, když povolenku vrátí fyzicky na sekretariátu při
vyřizování nové povolenky na rok 2021(nejpozději do konce března). Na povolenku napíše E.S.
V novém roce 2021 hodně zdraví a „Petrův zdar“ přeje celý výbor
MRS z. s. PS Zlín, tř. T. Bati 1276, 760 01 Zlín
www.mrszlin.cz
posta@mrszlin.cz
723 335 051

