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Usnesení výroční členské  schůze 

MS rybářů v Syrovicích konané 

v restauraci JUWE Syrovice ze dne 

7. 1. 2018 

 

Výroční členské schůze (ČS) se účastnilo 30 členů a 4 hosté. 

Členská schůze: 

 bere na vědomí kontrolu plnění úkolů usnesení výroční členské  

schůze z r. 2017 a souhlasí s jejich splněním 

 bere na vědomí přednesené zprávy za r. 2017: zprávu o činnosti MS, 

brigádnické činnosti a výdeji povolenek, činnosti rybářského kroužku, 

finanční zprávu, zprávu o zarybnění, zprávu KRK a plán činnosti na r. 2018  

 souhlasí s návrhem delegáta MS na konferenci delegátů p.s. Brno 5:  

 delegát p. Šveňha Rostislav, náhradník p. Mandík Stanislav 

 souhlasí s plánem činnosti MSr v Syrovicích na rok 2018 a to:   

*pokračovat v činnosti rybářského kroužku        

*uspořádat Dětské rybářské závody – duben 2018     

*účast na Dětském dni 1. 6. 2018               

*uspořádání samostatného chytání dětí - členů p.s. Brno 5 (podle              

zarybnění na začátku nebo na konci prázdnin)      

*účast na rozsvěcování vánočního stromu – prosinec 2018 

 doporučuje nadále zabezpečit výdej povolenek k lovu členům MS na rok 

2018 

 doporučuje výboru nadále spolupracovat s vedením obce a ostatními 

zájmovými spolky v obci 

 doporučuje pravidelnou účast vedení na schůzích výboru p.s. Brno 5   

 

S dalšími připomínkami na doplnění usnesení se nepřihlásil nikdo z přítomných           

a usnesení bylo 30 hlasy přítomných členů MS odsouhlaseno.    

   
 Zapsal: předseda NK:   p. David Dvořák   člen NK: p. Petr Šveňha    

               

        souhlasí: za výbor MSr Syrovice p. Rostislav Šveňha 
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Návrh rozpočtu MSr v Syrovicích p.s. Brno 5, MRS z.s.  

pro plánované akce v r. 2018 

 

Vážení přítomní, 

 dovolujeme si vám předložit plán akcí, které bychom chtěli uspořádat v tomto roce v rámci činnosti naší 

zájmové skupiny. Pro jednotlivé akce bychom rádi uvítali možnost jejich spolufinancování. 

Duben: koncem měsíce uspořádání rybářských dětských závodů (navržený termín neděle 29. 4.), 

občerstvení, poháry a ceny pro každého účastníka – předpokládaná částka cca 12.000,- Kč. Závody budou 

financovány z rozpočtu p. s., z dotace obce a jednotlivými sponzory.  

Červenec, srpen, září: (podle doby zarybnění revíru) uspořádání prázdninového chytání pro dětské rybáře - 

dětí ze Syrovic (a dále bude umožněno chytání dětem pouze z našeho p. s. Brno 5) – spoluúčast ve výši cca 

2.000,- Kč 

Výlet: do areálu „Živá voda“ v Modré, příp. spojení s návštěvou ZOO v Lešné, nebo výlet s rybářskou 

tématikou podle zájmu dětí (není podmínkou členství v rybářském kroužku), zde počítáme s částečnou 

úhradou od rodičů zájemců, příspěvek na úhradu nákladů za autobus - cca 7.000,- Kč 

Rybářský kroužek: příspěvek na vlastní činnost (spotřební materiál – vlasce, háčky, obratlíky, krmítka, 

krmení, brožury, drobné odměny pro členy za výkony) příspěvek cca 3.000,- Kč 

Zabezpečení chodu buňky pro rybáře (klubovna): elektrifikace buňky – připojení k rozvodné síti 

(předpoklad v 1.Q. letošního roku), potřeba dovybavit drobným materiálem (skříňky, police, věšáky), 

kompletní nátěr, materiál pro terénní úpravy - předpoklad cca 4.000,- Kč 

Celoročně: Údržba revíru - příspěvek na PHM (křovinořez, motorová pila, benzínová sekačka), spotřební 

materiál, údržba webových stránek, spotřební materiál na údržbu nástěnek, provozní náklady rybářské 

buňky – předpoklad cca 6.000,- Kč. 

 

Doufáme, že veškeré zamýšlené akce z naší strany povedou ke snaze o dobrou propagaci naší obce u široké 

veřejnosti. 

 

V Syrovicích 7. 1. 2018           

           za MS rybářů Syrovice

           předseda Ing. R. Šveňha 

 


