
PROGRAM VÝROČNÍČLENSKÉ SCHŮZE  

POBOČNÉHO SPOLKU IVANČICE 
 

členů pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek 

Ivančice, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, 

oddíl L, vložka 18224, sídlo: Ivančice,IČ: 005 46 852, svolané výborem 

pobočného spolku na den 26. 3. 2023 do Hostince ve Školce, U Kapličky 12/15, 

Ivančic - Letkovice, v 9 hodin. 

 

Program výroční členské schůze pobočného spolku: 

 
1.   Zahájení, přivítání hostů 

2.   Chvíle ticha a uctění památkyza zesnulé členy od minulé schůze 

3.   Schválení programu výroční členské schůze 

4.   Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

5.   Volba mandátové komise 

6.   Volba návrhové komise 

7.   Zpráva předsedy o činnosti PS Ivančice za uplynulý rok 2022 s ohledem  

  na celé funkční období 

8.   Plán práce a činností PS Ivančice na rok 2023 

9.   Zpráva mandátové komise o počtu přítomných VČS 

10. Zpráva hospodáře o zarybnění revírů v roce 2022 a návrh na rok 2023 

11. Zpráva ekonoma o hospodaření spolku, účetní závěrce za rok 2022 a 

seznámení s návrhem rozpočtu na rok 2023 

12. Zpráva o činnosti rybářského kroužku za rok 2022 

13. Zpráva KRK PS Ivančice za rok 2022 

14. Návrhy na ocenění členů za dlouholeté členství, zásluhy o činnost  

pobočného spolku Ivančice a za rozvoj rybářství a rybářského svazu  

15. Předání ocenění členům PS Ivančice 

16. Schválení účetní závěrky za rok 2022 a plánu hospodářské činnosti na 

kalendářní rok 2023 

17. Diskuze 

18. Zpráva návrhové komise: Schválení usnesení VČS 

19. Závěr a ukončení VČS, poděkování za účast 

 
 
V Ivančicích dne 26. 3. 2023 

 

Zpracoval:  

Chytka Josef       Konečný Miloš 

jednatel MRS, z.s. PS Ivančice            předseda MRS, z.s., PS Ivančice 

 



Návrhy na doplnění programu VČS 
 

K návrhu programu VČS, zveřejněného na webových stránkách 

rybari.ivancice.cz, již v měsíci lednu 2023, měli členové pobočného spolku právo 

předkládat výboru pobočného spolku po dobu jednoho kalendářního měsíce od 

zveřejnění tohoto návrhu programu doplňující body programu. Případné návrhy 

na doplnění programu nadcházející výroční členské schůze pobočného spolku 

Ivančice bylo třeba, aby členové učinili písemně a tyto zaslali pobočnému spolku 

na adresu jeho sídla. 

 
 

 


