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Dodatek (doplnění) k ceně povolenek pro rok 2020.
Vážené kolegyně a kolegové.
Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko se sídlem v Ostravě se dostal do situace,
kdy jeho nové vedení rozhodlo o vytvoření fondu určeného na nákup rybářských
revírů do vlastnictví územního svazu (dále FRR Ostrava).
Jedná se v podstatě o stejné rozhodnutí, jaké před lety přijala naše organizace, na
základě kterého platíme každý rok 200,- Kč (studenti a mládež 100,-Kč) do fondu
určeného na nákup rybářských revírů a z něj nakupujeme parcely na rybářských
revírech, na kterých hospodaříme, do vlastnictví naší organizace.
Územní konference, která se konala dne 25. května 2019, přijala usnesení v tomto
znění:
Každý člen MO v rámci územního seskupení pro Severní Moravu a Slezsko k první
zakoupené celoroční povolence připlatí částku 200,-Kč. Ta je určena pro finanční
posílení fondu rozvoje revírů (dále jen FRR Ostrava) v rámci našeho územního
svazu, jenž bude sloužit pouze na nákup vodních ploch a rybářských revírů.

Co to znamená v praxi:
1. Všichni dospělí členové, studující, mládež a invalidé naší MO zaplatí od roku
2020 při zakoupení první celoroční povolenky k ceně této povolenky částku
200,- Kč. Tyto finanční prostředky budou odvedeny do FRR Ostrava.

Příplatek + 200,-Kč do FRR Ostrava k první zakoupené povolence platí pro tyto
druhy celoročních povolenek:
1.1. Bezplatná celoroční MP, P
1.2. Územní celoroční MP, P
1.3. Celosvazová celoroční MP, P
1.4. Celorepubliková celoroční MP, P
1.5. Moravský rybářský svaz celoroční MP, P

2. Děti do 15 let příspěvek do FRR Ostrava neplatí.
3. Povinnost zaplatit při nákupu členské známky 200,- Kč pro dospělé a 100,Kč pro mládež a studující do fondu určeného na nákup revírů pro naši MO
zůstává nedotčena.
4. Pokud si člen platí pouze členskou známku, příspěvek do FRR Ostrava
neplatí.
5. Pokud si člen naší MO zakoupí pouze povolenku na revír 471 030 Chomoutov
1A, příspěvek do FRR Ostrava neplatí.
6. Pokud si člen naší MO zaplatí členskou známku a pouze jakoukoliv
krátkodobou povolenku, příspěvek do FRR Ostrava neplatí.

Praxe:
Pokud si člen zakoupí pouze jednu povolenku např. Územní roční, k této povolence
zaplatí částku 200,-Kč jako příspěvek do FRR Ostrava.
Při zakoupení více druhů celoročních povolenek (najednou nebo postupně během
roku), zaplatí 200,- Kč do FRR Ostrava pouze u první z nich.

Chápeme, že je toto rozhodnutí nepopulární, protože všichni si od roku 2020
sáhneme hlouběji do kapsy. Doufáme, že výbor Územního svazu pro Severní
Moravu a Slezsko bude s takto získanými prostředky hospodařit uvážlivě a

spravedlivě rozhodovat o jejich použití, aby byly zakoupeny do vlastnictví územního
svazu také rybářské revíry v našem regionu.
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