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MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ 

MÍSTNÍ ORGANIZACE OTROKOVICE 

Štěrkoviště 1610; 765 02  OTROKOVICE 

Usnesení Výroční členské schůze 
MO MRS Otrokovice, konané dne 31. ledna 2016 

VČS schvaluje 

1) Zprávu o činnosti výboru MO za rok 2015 předloženou předsedou MO Otrokovice p. Vančíkem 

2) Zprávu ekonoma o hospodaření MO za rok 2015 předloženou panem Oharkem 
3) Zprávu hospodáře za rok 2015 předloženou panem Zatloukalem 

4) Vyrovnaný rámcový rozpočet MO na kalendářní rok 2016 

5) Bližší podmínky výkonu rybářského práva pro revír ŠTĚRKOVIŠTĚ ve znění roku 2015 na rok 2016 
6) Ceny ročních povolenek pro revír ŠTĚRKOVIŠTĚ a MORAVA 12M ve výši z roku 2015, tj.: 

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 z roku 2015: 

a) 600,- Kč měsíční s omezením ponechaných si 10 – ti vyjmenovaných ryb na povolenku (vč. Kapra) 

b) 400,- Kč týdenní s omezením ponechaných si 3 vyjmenovaných ryb na povolenku (vč. Kapra) 

c) 300,- Kč víkendová s omezením ponechaných si 2 vyjmenovaných ryb na povolenku (vč. Kapra) 
8) Cenu brigádnické hodiny pro členy MO ve výši z roku 2013: 

a) 100,- Kč / hod. při platbě předem v daném kalendářním roce do konce měsíce únor 2016 
b) 150,- Kč / hod. při platbě zpětně za neodpracované hodiny v předchozí kalendářní rok, při výdeji povolenek v roce 2016 

9) Pověření p. Zatloukala Martina k organizaci rybářských závodů na Štěrkovišti 
10) Složení výboru MO na další volební období ve složení: 

a) Chytílek Pavel 
b) Janík Jaromír 
c) Janík Jaromír ml. 
d) Mac Oldřich 
e) Oharek Vladimír 
f) Ondruch Jaroslav 

g) Rudoš Miloslav 
h) Vančík Jiří 
i) Zatloukal Martin 
j) Bébar Bohumil – náhradník 
k) Vitásek Ondřej - náhradník 

11) Složení KRK MO na další volební období ve složení: 
a) Bláha Petr 
b) Kůřil Petr 

c) Vojáček František 
d) Krkoška Miroslav - náhradník 

VČS bere na vědomí 

1) Zprávu KRK za rok 2015 předloženou předsedou KRK panem Petrem Kůřilem 

2) Plnění úkolů uložených VČS výboru MO z předchozích výročních členských schůzí, nesplněné úkoly zůstávají v platnosti 
3) Předpokládaný termín VČS pro rok 2016 v neděli 29. 1. 2017 od 9:00 

4) Předpokládaný termín konání rybářských závodů na Dravce v měsíci květen 2016 

 
VČS ukládá výboru MO 

1) Zarybnit revír Morava 12, Morava 12A, Morava 12M a ŠTĚRKOVIŠTĚ minimálně dle zarybňovacího plánu. 

2) Pokračovat v přípravě a zajištění převodu revíru ŠTĚRKOVIŠTĚ dle usnesení řádné a mimořádné  VČS 2015 
3) Informovat členy MO o termínech Rybářských závodů a Závodů s celonočním rybolovem po schválení výjimek z MZeČR a KU 

4) Sledovat dění kolem převodu z občanského sdružení na zapsaný spolek, úpravy a schválení nových stanov MRS a v případě potřeby 

ochránit v maximální míře majetek MO včasnou činností výboru MO 
5) Poskytovat povolenky k lovu ryb pro revír Štěrkoviště zdarma členům ve věku nad 80 let včetně s minimální délkou členství v Místní 

Organizaci Otrokovice 30 let. 

. 

 

Otrokovice 31. 1. 2016 

 

Správnost ověřila - návrhová komise:  

Ondruch Jaroslav v.r. 

Chromek Pavel v.r. 

Mařík Karel v.r. 
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