Zápis ze zasedání hlavního výboru MO MRS Vyškov.
Datum konání: 8. 3. 2011 v 18:00 hod.
Místo konání: Revoluční 24, Vyškov
Účast: Ing. Uhlíř, Ing. Kubín, Dofek, Smutník, Koudelka, P Bárek, V. Kupčík
za KRK: Najman, Svoboda
Omluvení: Ing. Kučera, Ing. Verner, Ing. Vonderka
Program:
1) Zahájení – provedl předseda MO;
2) Vyhodnocení členské schůze
3) Informace o žádosti na odbahnění Vítovic
4) Informace o průběhu odbahnění Velkého Kačence
5) Různé
6) Závěr
Ad 1) Předseda MO přivítal přítomné na jednání HV a seznámil je s programem.
Ad 2) Předseda vyhodnotil jednání členské schůzi, informoval o nevybírání poplatků za
brigády, bude prováděno až příští rok
Ad 3) Byla podána žádost o odbahnění Vítovic v termínu do 25.2.2011. MO Vyškov zaplatí
30 000 Kč za projekt, 30 000 Kč bude vlastní investice
Ad 4) Proběhlo výběrové řízení, dvě firmy se odvolaly, odvolání bude projednáno a do 14
dnů rozhodnutí nabude právní moci
Ad5) Různé:
o Bude podána žádost o odbahnění Malého Kačence
o Luleč – Libuše předseda podepíše do konce března novou smlouvu
o Nemojany – Chobot bude provedena úprava smlouvy
o Chobot do příště projednat závody termín srpen, září
o 17. 5. 2011 zkoušky mladých rybářů 16.00 hod. DDM
o Příspěvek od organizace na tábor mladých rybářů 500 Kč na dítě
o Bylo provedeno vyvápnění revírů
o Byl dán úkol po zpracování do konce března vyvěsit na stránkách sumarizaci
o Bylo projednáno finanční ohodnocení dvou členů MO Rousínov – vyřeší
předseda MS Rousínov
o Byla přijata žádost od p.Puajka Josefa o zproštění brigádnické povinnosti ze
zdravotních důvodů, bylo rozhodnuto žádosti evidovat a projednat v říjnu,
žadateli o tomto byla podána zpráva

o Předseda navrhl svolávat hlavní výbor 1 x za dva měsíce, v meziobdobí bude
pracovat předsednictvo ve složení předseda, místopředseda, jednatel a jako host
hospodář. Schváleno 7 pro
o Byl kooptován nový člen HV p.Kupčík Vlastimil schváleno 7 pro. p. Dofek byl
uvolněn
o Bude proveden výlov Strhovce a Marchánky
o Předseda požádá MRS do konce března o dotace na výlov Velkého Kačence
o V dubnu bude stanoven správce na Malém Kačenci
Ad 7) Závěrem předseda MO Vyškov poděkoval za účast a oznámil, že příští zasedání HV
bude dne 12. 4. 2011 v 18.00 hod.

