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

USNESENÍ NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
konané dne 7.3.2020 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 7.3.2020 za účasti 147 členů z celkového počtu 2480 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 2019
- zprávu předsedy Mandátové komise

b) schvaluje
- Mandátovou komisi ve složení: M. Kulka, J. Všetička, P. Havlíček
- Návrhovou komisi ve složení: K. Kalivoda, M. Plevač, J. Pasečný
- 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 2020 a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019
ve výši 549 815,- Kč (300 000,- Kč do základního jmění, 200 000,- Kč do zarybňovacího fondu
a 49 815,- Kč do rezervního fondu)

c) ukládá:
Výboru PS Brno 3
- vydat bezplatné MP povolenky na rok 2021, 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 v lokalitě „Mlýnské nábřeží“
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: 147, PROTI:0, ZDR:0 )

Zapsal: K. Kalivoda
Ověřil: M. Plevač

