Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Brno 3
Soběšická 83
614 00 Brno
IČ: 00546810

USNESENÍ NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
konané dne 9.3.2019 v Orlovně v Obřanech, Hlaváčova 20, Brno
Náhradní členská schůze Moravského rybářského svazu, z.s. pobočného spolku Brno 3 (dále jen PS Brno 3),
zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18 198, na svém jednání
konaném dne 9.3.2019 za účasti 182 členů z celkového počtu 2519 členů pobočného spolku:
a) bere na vědomí
- zprávu předsedy PS Brno 3 o činnosti spolku za uplynulé období od minulé výroční členské schůze
- zprávu předsedy KRK PS Brno 3
- zprávu hospodáře PS Brno 3
- zprávu ekonoma o výsledku hospodaření PS Brno 3 za rok 2018
- zprávu předsedy Mandátové komise
b) schvaluje
- Mandátovou komisi ve složení: Kulka, Všetička, Havlíček
- Návrhovou komisi ve složení: Krejčí, Kalivoda, Plevač
- činnost Výboru a KRK PS Brno 3 za uplynulé období od minulé výroční členské schůze
dle přednesených zpráv
- návrh rozpočtu PS Brno 3 na rok 2019 a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018
ve výši 692 257,- Kč (300 000,- Kč do základního jmění, 200 000,- Kč do zarybňovacího fondu
a 192 257,- Kč do rezervního fondu)
- dle § 14, odst. 4, písm. e, Stanov MRS, z.s. a dle schváleného klíče volby delegátů Svazovým
výborem MRS, z.s. volí delegáty na IX. Sjezd MRS, z.s. konaný 5.10.2019:
Delegáti:
předseda (Ing. Jiří Hrazdil)
hospodář (Karel Kratochvil)

Náhradníci:
jednatel (Ing. Petr Janda)
zástupce hospodáře (Antonín Kotulan)

Na základě rozhodnutí Svazového výboru MRS, z.s. ze dne 25.10.2018 (zápis č. 4/18)
se zúčastní jednání IX. Sjezdu MRS, z.s. pouze jeden ze statutárních zástupců PS a hospodář
nebo zástupce hospodáře. Hlasuje vždy jen jeden počtem hlasů dospělých členů PS k 31.12.2018.
c) ukládá:
Výboru PS Brno 3
- vydat bezplatné MP povolenky na rok 2020, hrazené z prostředků pobočného spolku,
5-ti nejstarším členům PS Brno 3 a 5-ti členům s nejdelší dobou členství
- uspořádat rybářské závody „Lov kapra o ceny“ a zajistit mimořádné zarybnění před závody
hrazené z prostředků PS
členům PS Brno 3
- informovat Výbor PS Brno 3 o změně údajů, týkajících se změn trvalého pobytu, popřípadě změny
adresy pro doručování poštovních zásilek

Hlasování pro přijetí usnesení:
(PRO: 182, PROTI: 0, ZDR: 0)
Zapsal: R. Krejčí
Ověřil: M. Plevač

