MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
MÍSTNÍ ORGANIZACE OTROKOVICE
Štěrkoviště 1610; 765 02 OTROKOVICE

Usnesení Výroční členské schůze
MO MRS Otrokovice, konané dne 27. ledna 2013
VČS schvaluje
1) Zprávu o činnosti výboru MO za rok 2012 předloženou předsedou MO Otrokovice p. Oharkem
2) Zprávu ekonoma o hospodaření MO za rok 2012 předloženou panem Ransdorfem
3) Zprávu hospodáře za rok 2012 předloženou panem Zatloukalem
4) Rámcový rozpočet MO na kalendářní rok 2013
5) Bližší podmínky výkonu rybářského práva pro revír ŠTĚRKOVIŠTĚ
6) Ceny ročních povolenek pro revír ŠTĚRKOVIŠTĚ a MORAVA 12M ve výši:
a) 1000,- Kč pro členy MO s omezením 20 – ti ponechaných si Kaprů ročně
b) 1800,- Kč pro Hosty s omezením 20 – ti ponechaných si Kaprů ročně
c) 500,- Kč poloviční pro členy MO s omezením 20 – ti ponechaných si Kaprů ročně
d) 250,- Kč mládež pro členy MO s omezením 10 – ti ponechaných si Kaprů na povolenku, s možností dokoupení si druhé povolenky.
Prodej celoročních povolenek pro Hosty je možný až od měsíce Březen daného kalendářního roku v úřední hodiny.
7) Cenu krátkodobé povolenky pro revír ŠTĚRKOVIŠTĚ a MORAVA 12M ve výši:
a) 600,- Kč měsíční s omezením ponechaných si 10 – ti Kaprů na povolenku
b) 400,- Kč týdenní s omezením ponechaných si 3 Kaprů na povolenku
c) 300,- Kč víkendová s omezením ponechaných si 2 Kaprů na povolenku
8) Cenu brigádnické hodiny pro členy MO ve výši:
a) 100,- Kč / hod. při platbě předem v daném kalendářním roce do konce měsíce únor
b) 300,- Kč / hod. při platbě zpětně za neodpracované hodiny v předchozí kalendářní rok při výdeji povolenek
VČS bere na vědomí
1) Zprávu KRK za rok 2012 předloženou předsedou KRK panem Petrem Kůřilem
2) Předpokládaný termín VČS pro rok 2014 v neděli 26. 1. 2014 od 9:00
VČS ukládá výboru MO
1) Zarybnit revír ŠTĚRKOVIŠTĚ a MORAVA 12M minimálně dle zarybňovacího plánu.
2) Dát podmět Svazové KRK k prošetření postupu MRS Brno při ukončení samostatného lovu ryb na revíru MORAVA 12A ve vztahu
s finančním vyrovnáním.
3) Informovat členy MO o termínech Rybářských závodů a nočním rybolovu po schválení MZeČR
.
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