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1. V prosinci 2009 bylo MRS odvedeno 70 000,-Kč z peněz 
vybraných za povolenky. Dále bylo uhrazeno dalších 100 000,-Kč 
z půjčky. Svépomocí byly vytrhány podlahy ve 3 místnostech 
rybářského domku a položen základní beton. Velké poděkování patří 
p. Rákosníkovi, Bárkovi, Uhlířovi a Vonderkovi. Práce provedli 
zdarma, za beton bylo uhrazeno 8 122,- Kč. 
2. Odtržení MS1 od MO. Dne 11.1.2010  byla na svazový výbor 
podána žádost o zařazení MO Vyškov 1 do MRS. Za přípravný výbor 
byli uvedeni pánové Šenkeřík, Maršík, Haden, Černý, Nalezinek, 
Adámek Fr., Markovič a Plzák. Uvedli, že mají 180 příznivců. Na 
členské schůzi MS 1 dne 24.1.2010 odstoupil celý výbor místní 
skupiny, aniž by bylo zabezpečeno další vedení MS. K odtržení MO 
Vyškov 1 zaujala Rada MRS negativní stanovisko, protože je to 
v rozporu se stanovami, nepředpokládá se ani zařazení tohoto bodu na 
jednání zastupitelstva MRS. Členové MS 1, zvolení do výboru MO – 
pánové, Šenkeřík, Haden a Černý se od konce ledna již nezúčastňují 
jednání výboru MO. Pouze dne 26.1. pan Haden odevzdal klíče od 
Velkého Kačence. 
3. Ze zdravotních důvodů odstoupil z funkce pokladníka MO p. Radek 
Verner. Patří mu velké poděkování za dlouholetou, spolehlivou a 
obětavou činnost v této funkci. Nahradí jej paní Polková Vladimíra, 
členka naší MO, která však nebude členkou výboru MO. 
4. Komořany. OÚ požádal koncem r.2009 o vyjmutí rybníka ze 
svazových vod MRS. Krajský úřad jim vyhověl, zatím jsme nedostali 
písemné vyhotovení rozhodnutí. Rybník bude na jaře r. 2010 sloven. 
Proběhla jednání našeho předsedy se starosty Bohdalic (vyrovnání za 
ryby v částce 15 000,-Kč), Nemojan (zůstává nájemní smlouva do r. 
2012), Studnic (oprava stávajícího rybníka a budování dalšího) a 
Račic (Srdíčko pod zámkem nám zatím nepronajmou). 
5. Jarní zarybnění - výbor rozhodl řešit nákupem ryb. Zakoupit 30q 
K 3, vysadit 10q na V. Kačenec, 5q na Chobot, zbytek rozdělit do 
ostatních vod. Podzimní zarybnění řešit z vlastního rybochovu, k tomu 
využít hlavně Jandovku a Malý Kačenec. 
6. Členská schůze MO – proběhla dne 31.1.2010, zúčastnilo se 157 
členů. Hostem jednání byl vyškovský místostarosta p. Jurka Karel. 



Přítomným objasnil problematiku odbahnění obou Kačenců. 
Dokumentace k tomu je již zpracována. Zahájení závisí na termínu 
poskytnutí dotace. Předcházelo by vypuštění a vysušení obou rybníků 
zároveň. Mimo odbahnění by byly provedeny i úpravy břehů, opravy 
hrází a vytvoření ostrůvku na V. Kačenci. Předseda seznámil přítomné 
s výsledky auditu – ten plně potvrdil námi již dříve zjištěné účetní 
nesrovnalosti v řádu desítek i stovek tisíc. Za audit uhrazeno 24 000,-
Kč. Návrh na vyloučení p. Černého z MO byl zamítnut. Byl zamítnut 
návrh p. Hadena na převod chovných pstruhových vod a nefunkčního 
agregátu na nově vznikající MO 1. Byl zamítnut návrh p. Františka 
Adámka na odvolání výboru MO a revizní komise. Výsledky 
předběžné sumarizace – uloveno na Haná 3 -790 kg K, na MV - 267 
ks K – 790 kg, na Rakovec 2 – 478 ks K – 1077 kg, na Kačenci – 
1217 ks K – 2702 kg, 72 ks A, 136 ks Š, 2 ks Su, na Haná 4 – 110 ks 
Po, 153 ks Pd, 47 ks Si, na Rakovec 3 – 32 ks Po, 32 ks Pd, 8 ks Si. 
Ve výše uvedeném jsou zahrnuty pouze úlovky členů MO Vyškov. 
Účetní uzávěrka za r.2009 – k 31.12.2009 bylo na spořicím účtu 
310 000,-Kč, na běžném účtu 71 000,-Kč. Ztráty v komorách 
rybochovu, zejména na Marchance, Vítovicích a na Strhovci činily 
190 000,-Kč. Do revizní komise byli dovoleni pánové Hamerský a 
Svoboda (zůstávají p. Najman a Rákosník). Od 1.1.2011 byly místní 
vody převedeny do svazových vod. Rozpočet na r. 2010 byl přijat jako 
vyrovnaný – příjmy i výdaje 1 690 000,-Kč. Ve výdajích – hlavní 
položka 490 000,-Kč na opravu domu. Od 1.1.2011 při výdeji 
povolenky každý člen uhradí jednorázový příspěvek ve výši 300,-Kč 
(mládež 16 – 18 let 150,-Kč). Kdo od toho bude zproštěn rozhodne 
výbor MO. Z vybrané částky se budou hradit  práce ne údržbě revírů 
majetku MO. V r. 2010 má ještě každý povinnost odpracovat 10 (resp. 
5) BH, nebo v r. 2010 uhradit po 60,-Kč za 1 hodinu. 
 
 
 
       Za správnost 
       Ing. Jiří Kubín 
 
 


