
Český rybářský svaz, z.s., 
místní organizace Mnichovo Hradiště 

Sokolovská 1464, 295 01 Mnichovo Hradiště 
 IČ: 18572022   

 

 

 
 

Mimořádná členská schůze 30.04.2017 
sál 2. Základní školy (Studenstská 895), Mnichovo Hradiště Hradiště 

 
 

Usnesení ČS 2017 
 

 

A: Členská schůze schvaluje:  
 
 Čerpání úvěru od ČRS, z.s., Středočeského územního svazu ve výši 

3.000.000,-Kč s úrokem 1% na 15 let a splátkou 200.000,-Kč/ rok s úrokem za 
účelem nákupu pozemků na RMV Veselá. 
 

 Čerpání finančních prostředků, které jsou k dispozici na obou spořících účtech 
MO (č.ú. 253720858/0300 a 229975754/0300) za účelem nákupu pozemků 
na RMV Veselá. (Výpis z účtů k 31.3.2017 je nedílnou součástí zápisu.) 

 

 Nákup pozemků na RMV Veselá č.r. 411 112 od p. Ladislava Lauryna, 
Masarykovo náměstí 1, P.O. Box 32, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČO: 

48689106 za nabídnutou cenu 3.860.000,-Kč. (viz. mapka, která je nedílnou 
součástí zápisu) 

 
 Zástavu pro ČRS, z.s., Středočeský územní svaz v podobě stávajících 

pozemků ve vlastnictví MO Mnichovo Hradiště. 
 
 Možnost krátkodobého pronájmu RMV Veselá č.r. 411 112 soukromým 

subjektům. Maximálně na tři akce v roce. 
 
 Počátkem roku 2018 se mimořádný finanční příspěvek zvedá o 100,-Kč. Ze 

současných 50,- Kč na 150,-Kč pro všechny členy MO Mn. Hradiště kromě 
dětí do 15-ti* let na činnost organizace. 

 
 Usnesení z Výroční členské schůze, která se konala dne 25. března 2017 je 

platné. Toto Usnesení z mimořádné členské schůze povoluje čerpání úvěru 
od ČRS, z.s., Středočeského územního svazu, čerpání finančních prostředků 
na účtech MO Mn. Hradiště za účelem nákupu pozemků na RMV Veselá a tím 
pádem i samotný nákup pozemků. Dále pak změnu výše mimořádného 
finančního příspěvku, který bude počátkem roku 2018 - 150,-Kč.  

 

(Symbolem * u věkových kategorií je rozuměno „včetně“.) 
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B: Členská schůze ukládá: 
 
1) výboru MO: 
 

a) Do konce roku 2017 vytvořit druhou odstavnou plochu v zadní části RMV Veselá za 
účelem parkování osobních automobilů a tím zpřístupnit tuto část revíru. 
 

b) Do konce roku 2018 zpřístupnit pro rybáře část nově nakoupených pozemků v zadní 
části. Hájený úsek se tím zmenší. 
 

c) Změnu Bližších podmínek na RMV Veselá 411 112. Bod. 12 - Zákaz táboření, 
stanování a odhazování odpadků kolem celé nádrže. (Povoleno bivakování 
/přístřešky bez pevné podlážky/ s dodržením povolené doby lovu.)  
 

d) Umožnit členům seznámit se s obsahem zápisu a Usnesením z členské schůze 
v kanceláři a na webových stránkách MO. 

 
 
 
2) členům MO: 
 

a) Plnit si své členské povinnosti. 
 

b) Respektovat a dodržovat všechny závazné termíny a sankce vycházející z Usnesení. 
 
 
 
 
 
 

Usnesení ČS je závazné pro všechny orgány a členy MO. 
 
 

 
 
 

V Mnichově Hradišti dne 30.dubna 2017. 


