
Usnesení výroční členské schůze  

MRS z.s., pobočného spolku  Kostelany nad Moravou,   

ze dne 12. 3. 2017 
 

Členská schůze bere na vědomí: 
 

a) zprávu předsedy pobočného spolku 

b) zprávu hospodáře pobočného spolku 

c) zprávu ekonoma pobočného spolku 

d) zprávu předsedy KRK 

e) výsledky voleb do výboru pobočného spolku a kontrolní a revizní komise 

Volba výboru a KRK pobočného spolku. 
Z řad členů přítomných členské schůzi pobočného spolku byli navrženi jako kandidáti na funkci členů 9 členného výboru 
pobočného spolku osoby: 
 
1. Vladimír Bureš 
2. Jaroslav Mařák 
3. Milan Gregor 
4. Josef Kudr 
5. Roman Koryčánek 
6. Miroslav Bilík 

6. Josef Strejček 
7. Vladimír Zapletal 
8. Radek Miškeřík 
9. Eva Šimíková 

 
Z řad členů přítomných náhradní členské schůzi pobočného spolku byli navrženi jako kandidáti na funkci členů do kontrolní a 
revizní komise: 
 
1. Ladislav Mitáš 
2. Aleš Tvrdoň 
3. Tomáš Míša 
 
Všichni navržení členové výboru pobočného spolku i členové kontrolní a revizní komise byli jednohlasně zvoleni. (37 hlasů pro, 0 
proti, nikdo se nezdržel). Všichni zvolení vyslovili souhlas se svou volbou do funkce člena výboru, resp. KRK pobočného spolku. 
 
 

Členská schůze schvaluje: 
 

1) Plán činnosti na rok 2017. 

2) Navrženou brigádnickou povinnost na rok 2017 v rozsahu 10 hodin; v případě, že člen si v daném roce zaplatí jen členství, je od 

brigádnické povinnosti osvobozen. Členové ve věku 16 až 18 let mají brigádnickou povinnost v rozsahu 5 hodin, navrhovaná cena 

za neodpracovanou hodinu 100Kč. Od brigád jsou osvobozeny osoby starší 65 let, ženy a děti do 15 let věku a členové, kteří se 

prokáží průkazem ZTP. Členům, kteří se starají o vysekávání průduchů v ledu v zimním období budou započteny jen skutečně 

odpracované hodiny při sekání průduchů, zbytek hodin musí odpracovat v průběhu roku. Neodpracované hodiny musí být 

zaplaceny do 31.12. 2017 členu výboru panu Jaroslavu Mařákovi.  

3) Podmínky pro přijetí nových členů MO: 



Při vstupu nového člena staršího 18 let do organizace, uhradí tento 1000 Kč vstupního poplatku a zálohu na brigádnickou 

povinnost schválenou členskou schůzí pro rok 2017 (tj. 1000Kč). Pokud si nový člen brigádnickou povinnost v roce 2017 splní, 

bude mu záloha vrácena nejpozději do 31. 12. 2017. 

 4) Usnesení návrhové komise dnešní výroční členské schůze. 

 5) Návrh na snížení zákonné míry amura bílého ze stávajících 60cm na 50cm. 

 

Za  MRS z.s., pobočný spolek Kostelany nad Moravou : 

 

   Vladimír Zapletal                         Mgr. Josef Strejček                        ing. Vladimír Bureš 

      předseda                                     předsedající schůze                              jednatel  

 


