
 
Usnesení výroční členské schůze MRS z.s. PS Zlín dne 28.1.2023 

 
 

Náhradní členská schůze schvaluje: 
 

1. Zprávu činnosti MRS z.s. PS Zlín v roce 2022, jak ji přednesl předseda organizace 
Michal Butnikošarovski. 

2. Zprávu hospodaření a nakládání s finančními prostředky, roční účetní závěrku za rok 
2022 a návrh rozpočtu na rok 2023, tak jak ji přednesl ekonom Ing. Zdeněk Tříska. 

3. Zprávu o hospodaření na MP a P revírech, včetně plnění zarybňovacího plánu, kterou 
přednesl v zastoupení hospodáře p. Vojtěcha Bašátka předseda KRK p. Bohumír 
Gillar. 

4. Zprávu KRK, jak ji přednesl předseda KRK p. Bohumír Gillar. 
5. Znění oběžníku MRS z.s. PS Zlín, který obdrželi všichni jeho členové. Oběžník se 

Tím stává nedílnou součástí usnesení náhradní členské schůze. Všichni členové MRS 
PS Zlín, včetně členů výboru, jsou povinni dodržovat všechna jeho ustanovení. 

6. Schvaluje opravu chovných rybníků ve Zlíně v Loukách. 
7. Schvaluje návrh na omezení úlovku na 25 ks kapra na povolenku. Výbor přednese 

tento návrh na dalším svazovém výboru v Brně. Návrh přednesl p. Pavel Stránský 
8. Schvaluje provést fyzickou inventarizaci majetku, připravit smlouvy ke spravě 

majetku, tak jak ji předložil p. Jiří Grepl. - Již je součástí zprávy KRK na výroční 
schůzi. 

9. Neschvaluje šetřit na spotřebě elektrické energie, evidovat a elektronicky zasílat 
hlášení spotřeby el. energie samoodpočtem, snížit výdaje a řádně spravovat majetek s 
ekonomickým přínosem pro PS MRS Zlín, tak jak ji předložil p. Jiří Grepl. - Úspory 
na spotřebě byly vyřešeny nákupem a výměnou LED zářivek, samoodpočet el. energie 
byl již zaslán na dodavatele 

10. Neschvaluje zavést zvýhodněnou celoroční povolenku na Všeminu v roce 2024 pro 
členy PS MRS Zlín za 2000,- Kč dle bližších podmínek rybářského řádu MRS s 
omezením ponechání ušlechtilých ryb Ka + Am 20 ks, Št + Ca 10 ks, tak jak ji 
předložil p. Jiří Grepl. - Při schvalování ekonomických aktivit se řídíme dle § 14 odst. 
5 písm. h) stanov MRS 

11. Schvaluje s platností od roku 2024 zrušit příspěvkový poplatek pro mládež ve výši 
50,- Kč na údržbu a nákup majetku, tak jak ji předložil p. Jiří Grepl. 

12. Neschvaluje mít jedno inkasní místo pro příjem hotovosti v kanceláři PS MRS Zlín 
Tř. Tomáše Bati 1276, tak jak ji předložil p. Jiří Grepl. Výdej povolenek nadále 
zůstává jak v hospodářské budově v Loukách, tak na sekretariátu MRS PS Zlín. 

 
 


