
MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MO BRNO 5,o.s. 
TENTO  INFORMAČNÍ  LETÁK  SLOUŽÍ  PRO  ČLENY  MO BRNO 5 

 JAKO INFORMACE O CENÁCH POVOLENEK A POPLATKŮ PRO  ROK 2013. 

 

 
 

Naše poštovní adresa:  

Moravský rybářský svaz,o.s. MO Brno 5, Průchodní 2, 602 00 Brno /číslo účtu MO :  2026271369 / 0800 

Poplatky členů :                      nad 18 let           16-18 let             8-15 let 
Členský příspěvek :                               400,-Kč                      350,-Kč                       200,-Kč     platíte vždy dle kategorie 

Manipulační poplatek:                        100,-Kč                       100,-Kč                       100,-Kč     platíte při členství 

Nové stanovy:                                          10,-Kč                         10,-Kč                         10,-Kč     nové platí všichni 

Nesplněná brigáda:                              500,-Kč                       500,-Kč                            ---          viz. ostatní  informace 

Poplatek za zaslání poštou:                100,-Kč                       100,-Kč                        100,-Kč    pouze za vyřízení poštou 

Zápisné :                                               1000,-Kč                     1000,-Kč                            ---          viz. ostatní  informace 

Povolenka mimopstruhová : nad 18 let          16-18 let + ZTP   8-15 let 
Roční:                                                       800,-Kč                       400,-Kč                          250,-Kč 

Měsíční:                                                   550,-Kč                          ---                                  --- 

Týdenní:                                                  300,-Kč                           ---                                 ---- 

Roční republiková:                              2900,-Kč                          ---                                  ---- 

Nové bližší podmínky MP:                    10,-Kč                           10,-Kč                           10,-Kč nové platíte k povol. MP 

Povolenka pstruhová:             nad 18 let         16-18 let + ZTP     8-15 let 
Roční:                                                       1000,-Kč                     500,-Kč                        300,-Kč 

Týdenní:                                                     400,-Kč                      ----                                   ---- 

Roční republiková:                                3200,-Kč                       ----                                  ----- 

Nové bližší podmínky P:                          10,-Kč                       10,-Kč                            10,-Kč  nové platíte k povol .P 

Ostatní informace: Platby můžete provést hotovostně na místní skupině  ve výdejních dnech,  
v chatě MS Hrušovany u  Brna  u  rybníka. 

LEDEN – ÚNOR  první výdej v neděli 6 ledna a další výdeje jsou každá sobota a neděle od 9 do 12 hodin 

BŘEZEN-každou sobotu a to od 9 do 11 hodin. Kontaktní tel: 739 260 160 pan Horst Kunz 

Pozornost věnujte také poplatkům !!!  Pokud si neberete letos povolenku, tak platíte pouze, členství  

manipulační poplatek a nové stanovy. Pokud si berete zároveň i povolenku MP nebo P ,tak hradíte ještě 

nové bližší podmínky a brigádu, když máte doklad o splnění  nebo osvobození od brigádnické povinnosti 

musíte vždy tenhle doklad doložit k výdeji povolenky. 

Od pracovní povinnosti jsou osvobozeni : Držitelé průkazu ZTP a ZTP-P, dále plně invalidní důchodci kteří 

doloží doklad od sociální správy za daný rok ,  starobní důchodci od ročníku 1949, tj. že v loňském roce 

dosáhli 62 roků, všechny ženy a dále mládež do 16 roků. Na částečně invalidní se osvobození nevztahuje. 

Pokud nezaplatíte členství v termínu tj. LEDEN a ÚNOR tak dle stanov Vám zaniká členství v MO a musíte 

zaplatit zápisné ve stanovené výši!!!! PAMATUJTE SI NA TUHLE VAŠI ČLENSKOU POVINNOST a pokud 

nemáte čas, tak někoho poproste  ať Vám zaplatí na výdejně povolenek MS HRUŠOVANY poplatek za 

členství a manipulační poplatek. Stačí k tomu donést jenom Vaši členskou legitimaci a patřičný finanční 

obnos, vše ostatní již vyřídíte později nebo během roku ,  dle dohody s panem Kunzem, nebo v Brně 

na MO MRS BRNO 5 ,viz.  odkaz na našich internetových stránkách  www.mrsbrno5.cz 

Mládež a studenti  kteří v daném roku dosáhnou 16 a 18 let platí členství a povolenku o kategorii výše 

taktéž musí doložit potvrzení o studiu k výdeji povolenky ,včetně studentů do 26 let. 

 

 


