
  

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

nové zápisné ve stanovené výši!!!! PAMATUJTE SI NA TUHLE VAŠI ČLENSKOU POVINNOST, a pokud nemáte čas, 

tak někoho poproste, ať Vám zaplatí složenkou nebo přes internetové bankovnictví jenom členství a manipulační 

poplatek. Stačí k tomu vědět jenom jméno a příjmení, číslo účtu MO a na variabilní symbol číslo vaší členské 

legitimace, vše ostatní již vyřídíte během roku 2014 v úředních hodinách na naší MO BRNO 5 nebo poštou, viz. 

odkaz na našich internetových stránkách  www.mrsbrno5.cz 

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ o. s., MO BRNO 5  
 

TENTO  INFORMAČNÍ  LETÁK  SLOUŽÍ  PRO  ČLENY  MS SYROVICE 
 JAKO INFORMACE O CENÁCH POVOLENEK A POPLATKŮ PRO ROK 2014 

 

 

Vaše E-mailová adresa : 

 
 
 
Poplatky členů :                      nad 18 let           16-18 let             8-15 let 

Členský příspěvek :                               400,- Kč                      350,- Kč                       200,- Kč     platíte vždy dle čl. kategorie 

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

Stanovy MRS :                                         10,- Kč                          10,- Kč                         10,- Kč     jsou platné i v roce 2014 

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

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                          ---                                  ---- 

Bližší podmínky MP:                                10,- Kč                          10,- Kč                         10,- Kč  jsou platné i v roce 2014 + dodatek 

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                       ----                                  ----- 

Bližší podmínky P:                                      10,- Kč                      10,- Kč                          10,- Kč                     jsou platné i v roce 2014 + dodatek 

Ostatní informace: Platby můžete provést hotovostně na MS SYROVICE ve výdejních dnech  
LEDEN - každou sobotu a neděli od 14 do 16 hodin.  V týdnu - denně po 18 hodině a to vždy 
u pana Mandíka Stanislava, dále už pouze dle domluvy na tel. 734 729 739. 
Pozornost věnujte také poplatkům!!!  Pokud si neberete povolenku na r. 2014, tak platíte pouze členství a manipulační poplatek.   

Pokud si berete zároveň i povolenku MP nebo P, tak hradíte ještě brigádu. 

Pokud máte doklad o splnění nebo osvobození od brigádnické povinnosti, musíte vždy tento 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 a starobní důchodci do ročníku 
1951 včetně. 

Letos platí naposledy brigádu ročník 1952, a dále jsou  osvobozeny od brigádnické povinnosti všechny ženy          
a  mládež do 16 let. Na částečně invalidní důchodce se osvobození nevztahuje. 

Mládež a studenti,  kteří v daném roce dosáhnou 16 a 18 let, platí členství a povolenku o kategorii výše, taktéž musí doložit 
potvrzení o studiu k výdeji povolenky, studenti do 26 let včetně. 


