
 

 Usnesení výroční členské schůze Moravského rybářského svazu z.s., Pobočného spolku  

Zlín, konané dne 30.1.2016.  

 

 

I. Výroční členská schůze schvaluje:  
 

1. Zprávu o činnosti Pobočného spolku za rok 2015 s výhledem dalších plánů vývoje 

organizace pro rok 2016 tak, jak ji přednesl předseda organizace MVDr. Michael Javora.  

 

2. Zprávu o hospodaření a nakládání s finančními prostředky, roční účetní uzávěrku za rok 

2015 a návrh rozpočtu na rok 2016, jak ji přednesl ekonom organizace Ing. Zdeněk Tříska.  

 

3. Zprávu o hospodaření na zařízeních a chovných potocích, mimopstruhových a pstruhových 

revírech, včetně zarybňovacího plánu, kterou přednesl hospodář organizace p. Vojtěch 

Bašátek.  

 

4. Zprávu Kontrolní a revizní komise, kterou přednesla její předsedkyně Mgr. Jana 

Klačánková.  

 

5. Znění oběžníku č.1/2016 MRS z.s., PS Zlín, který obdrželi všichni členové PS. Oběžník se 

tímto stává nedílnou součástí usnesení VČS. Výbor PS a všichni členové jsou povinni 

dodržovat všechna ustanovení tohoto oběžníku.  

 

6. Změnu názvu organizace vycházející ze Spolkového zákona a schváleného Sjezdem MRS 

z.s. z názvu : Moravský rybářský svaz občanské sdružení, Místní organizace Zlín, na : 

Moravský rybářský svaz zapsaný spolek, Pobočný spolek Zlín. 

 

 

II. Výroční členská schůze schvaluje:  
 

1. Snížení a sjednocení brigádnické povinnosti pro nově vstupující členy do organizace na 

standardní úroveň řádného člena MRS PS Zlín. To je tedy 10 odpracovaných brigádnických 

hodin nebo jejich finanční plnění ve výši 800,- Kč za rok. Brigádnická povinnost pro nově 

vstupující členy do organizace musí být splněna k datu 31. 12. daného roku. 

 

2. Navýšení ceny místenky pro výkon rybářského práva na rybníku Kapřín v obci Březůvky 

na 50,-Kč, z důvodu zvýšení nájmu za rybník od obce Březůvky. 

 

3. Navrhovanou investici na údržbu rybářské chaty Fryšták, spočívající v opravě dřevěných 

konstrukcí včetně opravy podezdívky ve výši cca 80.000,-Kč 
 

4. Odstranění nepovolené skládky materiálu pana Jarolíma, bytem U rybníka 6, Lukov, kolem 

hospodářské stavby na pozemku MRS PS Zlín na Lukově, za použití všech dostupných 

prostředků, včetně žaloby a schvaluje investici na opravu hospodářské stavby na Lukově ve 

výši cca. 20.000,-Kč. 

 



 

III. Výroční členská schůze ukládá výboru:  

 

1. Zajistit tvorbu nových webových stránek MRS PS Zlín odpovídajících současným trendům.  

 

2. Sledovat podmínky k výběrovému řízení na pronájem vodní nádrže Fyšták v majetku 

Povodí Moravy a.s. a přihlásit MRS PS Zlín do výběrového řízení na pronájem, pokud budou 

zjištěny vhodné podmínky ke sportovnímu rybolovu.  

 

 

 
MVDr. Michael Javora                 Mgr. Viktor Šiška                          Doc.RNDr. Lubomír Šimek, CSc. 
předseda PS                                jednatel PS                                    předseda návrhové komise  
 
 
 
 
Ve Zlíně 30. 1. 2016 
 


