MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ z.s.,p.s.BRNO 5, MS OPATOVICE

Další důležitá upozornění pro členy MS OPATOVICE.

TENHLE INFORMAČNÍ LETÁK SLOUŽÍ PRO ČLENY MS OPATOVICE /INFORMACE TAKÉ NAJDETE NA: www.mrsbrno5.cz
JAKO INFORMACE O CENÁCH ČLENSTVÍ ,POVOLENEK A POPLATKŮ PROROK

Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mailová adresa :Telefon:

2019.

Datum nar.

Číslo účtu MRS z.s.,p.s.BRNO 5 : 267 824 279/0300 POŠTOVNÍ SPOŘITELNA
Variabilní symbol je Vaše členské číslo tj. 46-11-a poslední 4-číslí na čl. legitimaci
Naše adresa : Moravský rybářský svaz z.s., p.s.Brno 5, Plotní 540/26, 602 00 Brno
Poplatky členů :
Členský příspěvek :
Manipulační poplatek:
Stanovy MRS z.s.
Nesplněná brigáda:
Zápisné :
Poštovné :

Od 16 let do XXX let

Povolenka mimopstruhová : nad 18 let
Roční:
Měsíční:
Týdenní:
Roční republiková:
Bližší podmínky MP:

Povolenka pstruhová:
Roční:
Měsíční:
Týdenní:
Roční republiková:
Bližší podmínky P:

8-15 let

450,-Kč
200,-Kč platíte vždy dle kategorie
100,-Kč
100,-Kč platíte vždy při členství
10,-Kč
10,-Kč Stanovy jsou platné pro rok 2019
500,-Kč
--viz. ostatní informace
1000,-Kč
--viz. ostatní informace
100,-Kč /Hradíte pokud si necháte kompletní doklady zaslat doporučeně na adresu/
950,-Kč
650,-Kč
400,-Kč
3.250,-Kč
10,-Kč

nad 18 let
1000,-Kč
650,-Kč
400,-Kč
3.400,-Kč
10,-Kč

16-18 let + ZTP 8-15 let
500,-Kč
----3.250,-Kč
10,-Kč

300,-Kč
----3.250,-Kč
10,-Kč BP MP jsou platné na 2019 je dodatek

16-18 let + ZTP
500,-Kč
----3.400,-Kč
10,-Kč

8-15 let

300,-Kč
------3.400,-Kč
10,-Kč BP P jsou platné na 2019 je dodatek

Ostatní informace: Členská kategorie 16 až 18 let je sjezdem MRS se 7.října 2015,zrušena.Povolenky poloviční
zůstávají!!! Pokud budete chtít vše vyřídit poštou, tak vyplňte žádanku a ostatní níže jmenované a zašlete na
MRS z.s.,p.s. BRNO 5, ul. Plotní 540/26, 60200, Brno /posíláte potvrzení o platbě na účet PS, členský průkaz
platný RL nebo jeho kopii i povolenku včetně sumáře za 2018 můžete zaslat na výše uvedenou adresu.
Pozornost věnujte také poplatkům !!! Pokud si neberete letos povolenku, tak platíte pouze členství a
manipulační poplatek . Pokud si berete zároveň i povolenku MP nebo P, tak hradíte ještě brigádu
pokud ji máte hradit viz.níže./ Když máte doklad o splnění nebo osvobození od brigádnické
povinnosti musíte vždy tenhle doklad doložit k výdeji povolenky.
Od pracovní povinnosti jsou osvobozeni : Ženy, držitelé průkazu ZTP a ZTP-P, dále plně invalidní důchodci kteří
doloží doklad od sociální správy na daný rok , starobní důchodci od ročníku 1956 do XXX , včetně.
Dále jsou osvobozeny ženy a mládež do 16 roků. Na částečně invalidní důchodce se osvobození nevztahuje.
Pokud nezaplatíte členství v termínu do konce ÚNORA, tak dle stanov Vám zaniká členství v PS a musíte
zaplatit zápisné ve stanovené výši!!!! PAMATUJTE SI NA TUHLE VAŠI ČLENSKOU POVINNOST a pokud
nemáte čas, tak někoho poproste ať Vám tenhle poplatek zaplatí při výdeji na MS, nebo poštou. Ostatní si
můžete vyřídit během roku. Při platbě poštou/vkladová poukázka/nebo internetem/stačí doložit potvrzení
o termínu platby a zbytek doplatíte hotově ve výdejních dnech na MS nebo ve výdejních dnech v Brně.
viz. Odkazy nebo www.mrsbrno5.cz
Mládež a studenti kteří v daném roku dosáhnou 16 let platí členství jako dospělí a povolenku poloviční
taktéž musí doložit potvrzení o studiu k výdeji povolenky ,včetně studentů do 26 let.

Bez platného rybářského lístku a prokazatelně včas odevzdané povolenky k lovu, včetně sumáře úlovků za
rok 2018, nebude možné vydat povolenky k lovu ryb na rok 2019. Povolenku k lovu ryb a řádně vyplněný
sumář za rok 2018 /sumář je ke stažení na internetových stránkách mrsbrno5/ odevzdávejte v termínech
výdejů do 15. Ledna.
Každý rok začátkem prázdnin ,pořádáme DĚTSKÝ RYBÁŘSKÝ TÁBOR
Informace o termínu tábora získáte na naší webové stránce www.mrsbrno5.cz nebo u Ing. Tomáše
Opravila na tel. 728 729 071.Splnění brigádnické povinnosti za rok 2019 má náš člen možnost splnit po celý
rok na našich místních skupinách - po dohodě s vedoucím brigád na MS. Čtěte také informace na našich
webových stránkách.Kontakt do Židlochovic/výdej povolenek/na MS – tel:721 782 965/ostatní info
tel:702 862433.Kontakt do Opatovic/ výdej povolenek/ na MS –tel:608 832 060/ostatní info tel:
724 904696.Kontakt do Syrovic/ výdej povolenek/ na MS -tel:734 729 739/ostatní infotel:777 736 237
Kontakt do Brna/výdej povolenek/ na MS-tel:777840544/ostatní info tel: 608 832 060

Termíny výdejů povolenek pro rok 2019 v klubovně MS u rybníka v Opatovicích:

Prosinec 2018 OPATOVICE KLUBOVNA 29.12. od 10-12 hodin/povolenky na 2019/Leden–
neděle 6.ledna po výroční členské schůzi do 13 hod./Soboty 12,26
od 10 hod. do 12 hod. Únor –sobota 9.února a 23. února od 10-12 hodin
Výdeje jsou možné leden a únor-úterý a čtvrtek 10-18 hodin na PS v Brně, Plotní 26
Březen -dle informací navývěsce u rybníka nebo na našich stránkách
Duben - Po-Pá dle domluvy s panem Vágnerem na tel: 608 832 060
Platby na MS jsou hotovostní. Pokud máte úhradu nehotovostní, vše vyřizuje
kancelář pobočného spolku Brno 5 v Brně. Všechny info na www.mrsbrno5.cz
Kancelář na PS v Brně na Plotní 26 je otevřena pro další výdeje:

Květen až Říjen každé druhé a čtvrté úterý od 15-18 hodin Srpen a Listopad je
kancelář uzavřena z důvodu dovolených nebo přípravy na kontrolu hospodaření
na MRSz.s.
a) Připomínáme našim členům, přečtěte si v levé části informačního letáku informaci o
cenách členství a povolenek. Co se týká brigádnické povinnosti,sjezd MRS v říjnu 2011 stanovil
pro organizace MRS od roku 2013 spodní hranici finančního plnění na 500,-Kč., horní finanční
hranice a počet odpracovaných hodin je na uvážení pobočném spolku.
b) Pokud máte již členskou legitimaci plnou členských známek, nebo ji máte nějak
poškozenou, tak si k výdeji doneste novou fotografii. Totéž platí i pro ty naše členy,kteří mají
vylepenou fotografii,na které se liší od dnešní podoby!!!
c) Ostatní kontakty na MRSz.s. Pobočný spolek BRNO 5:Plotní
540/26,60200,BrnoPředseda MRS z.s.Pobočného spolku Brno 5 - Zdeněk Vágner st., tel.+420
777 840 544 Jednatel MRS z.s.Pobočného spolku Brno 5 - Zdeněk Vágner ml., tel. +420 608
832 060
d) ZÁVĚREM VŠECH INFORMACÍ PŘEJEME VŠEM NAŠIM ČLENŮM HEZKÉ PROŽITÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A NOVÉHO ROKU A PŘEJEME DO ROKU 2019 TAKÉ MNOHO
RYBÁŘSKÝCH ÚSPĚCHŮ.

