
      Dovolujeme si Vás pozvat na výroční členskou schůzi RS Napajedla-Spytihněv, která se koná dne 26.11. 2017      
      v 830 hod v Kulturním domě ve Spytihněvi. Tuto vyplněnou a podepsanou pozvánku odevzdejte při prezenci. 

  
              V Napajedlích, 6. listopadu 2017    
              
              Jméno a příjmení:…………………………………… 
   
              podpis:……………………………… 

 
Zde odstřihni   � 
.............................................................................................................................................................................. 
Vážení členové Rybářského spolku Napajedla-Spytihněv,  
končí rok 2017 a je naší povinností Vám podat informace o způsobu odevzdání přehledu o úlovcích za rok 2017 a 
platbách pro rok 2018. Povolenky a sumáře lze zaslat na adresu: Rybářský spolek Napajedla- Spytihněv, Spytihněv 
442 nebo odevzdat v kanceláři rybářského spolku na Staré líhni ve Spytihněvi do 15. ledna 2018. Jako každoročně 
upozorňujeme: neposílat (neodevzdávat) poštou členský průkaz a rybářský lístek!!!!! 
Úřední hodiny v roce 2018 pro odevzdávání sumářů a povolenek roku 2017 a výdej povolenek na rok 2018 na 

Staré líhni ve Spytihněvi 
                                              

   6. 1. 2018   800-1200 hod     17. 2.  2018     800-1200 hod (i pro cizí) 
             13. 1. 2018   800-1200 hod     24. 2.  2018      800-1200 hod (i pro cizí) 
         
 

Upozornění: Stačí pouze jedna návštěva – po úhradě všech poplatků bude ihned vydána povolenka  
         k rybolovu na r. 2018 (např. i  6. 1. 2018) 

Při vystavování povolenky k rybolovu je nutno předložit platný rybářský lístek a členský průkaz  
Uvedené termíny úředních hodin platí i pro organizovanou mládež ve věku 16 - 18 let tj. ročníky 1999 - 2001. 

  
Povolenka Členský příspěvek Brigády 

Rozvoj spolku 
(Neodebraná 
povolenka) 

Úřední poplatek 
Pozdní výdej  

povolenky 

Základní platby 1200,- 800,- 100,-/hod 200,- 100,- 
Členské ceny 800,- 800,-       

Člen(ka) kárně postižený(á)  
(neodpracování brig. povinnosti) 

1200,- 800,- 
100,-/hod 

+500 pokuta 
    

Čl. starší 70let (20let členství) 500,- 400,- ―      

Čl. starší 75let (20let členství) ― 400,- ―   ―   

Invalidé, ZTP, studenti 500,- 800,-       

Člen bez povolenky ― 800,- ― 200,-   

Platby v mimoúřední dny         100,- 
 
Členský příspěvek je nutno uhradit do konce února 25.2. 2018.  

Pro zrychlení placení Vás žádáme o přichystání přesné částky plateb.  
Rovněž mládež ve věku 16-18 let tj. ročníky 1999 – 2001 má povinnost zaplatit mládežnický poplatek do konce 
února. Další její povinností je odpracování 15 hodin na rybochovných zařízeních v roce 2018.  

Upozorňujeme na povinnost odpracování 5 jarních brigádnických hodin (do konce dubna 2018) na rybochovných 
zařízeních členy mladšími 35 let. Členové, kteří tuto podmínku za rok 2017 nesplnili, zaplatí povolenku v plné výši 
1200 Kč a obdrží ji k 1.6.2018. Plnou výši ceny povolenky uhradí i ti, kteří nesplnili pracovní povinnost v roce 2017. 
Povolenka k rybolovu v roce 2018 jim může být vydána jen za podmínky, že vyrovnají svůj dluh z brigádnické 
činnosti a to zaplacením 100,- Kč/za chybějící hodinu. 
Při plnění pracovní povinnosti v roce 2018 musí být iniciativní jednotliví členové, tj. každý si sám domlouvá 
odpracování brigádnické povinnosti s odpovědným pracovníkem RS Napajedla-Spytihněv na tel č. 608 612 999 
a to min. s týdenním předstihem!!!!!!!!!!! 
 
Ve Spytihněvi,  listopad 2017     jednatel Antonín Přikryl  


