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Dobrý den 
Dovolujeme si Vás informovat o základních organizačních záležitostech naší rybářské organizace pro rok 2018 : 
 
1. Odevzdání řádně vyplněné povolenky a sumáře za rok 2017 :  
Povinností člena je odevzdat řádně vyplněný záznam o docházce k vodě a přehled o úlovcích včetně sumáře úlovků odevzdaný do 15 
dnů po skončení platnosti povolenky, a to pro každou vydanou povolenku. Tzn. nejpozději do 15.1 2018. Dokumenty můžete 
odevzdat tomu členu organizačního výboru, který se nachází v místě dosahu Vašeho bydliště, popřípadě osobně našemu hospodáři 
panu Šenovskému, popřípadě na rybářské chatě na Křešově (do schránky), popřípadě zaslat poštou na adresu naší organizace. 
 
2. Cena členské známky a povolenky pro rok 2018 : 
Dospělí a mládež 16-18 let včetně – cena členské známky 450,-Kč. 
Mládež 8-15 let včetně – cena členské známky 200,-Kč. 
POZOR : Členskou známku je povinnost uhradit nejpozději do 28.února 2018. Pokud jste se rozhodli pro rok 2018 nepokračovat v 
členství, sdělte tuto skutečnost nejpozději do 28.2 2018 a to písemnou formou na adresu naší organizace. 
Roční mimopstruhová povolenka dospělí cena 950,-Kč. 
Roční mimopstruhová povolenka mládež 16-18 let cena 500,-Kč. 
Roční mimopstruhová povolenka mládež 8-15 let cena 300,-Kč. 
Ceny ostatních typů povolenek dle přiloženého dokumentu. 
 
3. Platby pro rok 2018 : 
Veškeré platby pro rok 2018 budou prováděny POUZE BEZHOTOVOSTNĚ a to na účet naší rybářské organizace. 
Číslo účtu je : 243423016/0300 ČSOB,a.s. poštovní spořitelna - ERA svět. 
POZOR : Jako variabilní symbol uveďte číslo Vaší rybářské legitimace (číslo členského průkazu) popřípadě rodné číslo. Do zprávy 
pro příjemce (popř.do popisu platby) uveďte Vaše jméno a příjmení (můžete doplnit o informaci, co konkrétně platíte). 
 
4. Výdej členských známek a povolenek pro rok 2018 : 
Výdej členských známek a povolenek na rok 2018 proběhne ve dnech: 
18.1 2018 od 17:00 do 19:00 a 15.2 2018 od 17:00 do 19:00. Místo výdeje bude zasedací místnost na obecním úřadě v Sehradicích.  
POZOR: Výdej členské známky a povolenky pouze na základě vytištěného výpisu o provedené bezhotovostní platbě, platného 
státního rybářského lístku, splněné pracovní povinnosti za rok 2017 a odevzdané řádně vyplněné povolenky a sumáře za rok 2017 
 
5. Brigády pro rok 2018 : 
Povinností členů je odpracovat 10 brigádnických hodin za rok 2018. Neodpracovaná hodina 50,-Kč. 
Od povinnosti brigád jsou osvobozeni nezletilí do 15-ti let včetně, dále ženy, starobní důchodci,  
osoby starší 65 let a držitelé průkazu ZTP a ZTTP a také členové, kteří nemají zakoupenou roční povolenku. 
POZOR : Podmínkou k vydání roční povolenky je mít odpracované brigádnické hodiny za rok 2017 (celkem 10hodin)  anebo 
uhrazené neodpracované brigádnické hodiny  (50,-Kč/hod.) 
 
6. Výroční členská schůze MRS,z.s PS Sehradice : 
Výroční členská schůze proběhne dne 25.3 2018. Začátek v 14:00 hodin. Místo konání KD Sehradice. 
Členové budou obeznámeni s chodem a hospodařením za rok 2017 a výhledem pro další roky. Budou se projednávat záležitosti, 
které se týkají všech členů, proto i Vaše účast je důležitá. Výbor uvítá každou věcnou připomínku k chodu naší organizace. 
Na schůzi nebudeme vydávat povolenky. 
 
Veškeré další organizační záležitosti budou v průběhu roku 2018 s dostatečným předstihem vyvěšeny na našich internetových 
stránkách www.mrssehradice.wz.cz. Pro potřeby elektronické komunikace používejte e-mail mrs.sehradice@seznam.cz . Kontakty 
na členy organizačního výboru a rybářskou stráž naleznete na našich internetových stránkách. Dále Vás budeme informovat i 
zasíláním sms zpráv a e-mailu a proto Vás žádáme, aby jste v případě změny Vašeho telefonního čísla či e-mailové adresy či změně 
adresy Vašeho trvalého bydliště o této změně co nejdříve informovali organizační výbor. 
 
Touto cestou Vám chceme poděkovat za práci, kterou jste pro naši organizaci v roce 2017 udělali. 
 
Přejeme Vám hodně zdraví, štěstí a nejenom rybářských úspěchů v roce 2018. 
 
S pozdravem „Petrův Zdar“ Organizační výbor MRS Sehradice. 


