Zápis ze schůze výboru MRS Vyškov konané dne 14.9.2011

Přítomni: Ing. Petr Uhlíř, Ing. Jiří Kubín, Alois Najman, Ing. Jiří Vonderka, Vlastimil Kupčík,
Ing. Radoslav Verner, Svatopluk Smutník, Petr Bárek, Marek Jasinski, Vladimíra Polková
Omluveni: JUDr. Karel Koudelka, Ing. Vlastimil Kučera
Hosté: Štěrba Miroslav

Projednáno:
1. schůzi zahájil a řídil předseda organizace Ing. Petr Uhlíř
2. Miroslav Štěrba seznámil členy výboru se záměrem členů zastupitelstva obce Nemojany zvýšit
nájemné za pronájem rybníku Chobot na částku 25 000,- Kč za rok. Dále informoval. že
zastupitelé obce hodlají změnit formu smlouvy z doby neurčité na dobu určitou a to na délku
trvání dvou let.
3. Ing. Uhlíř informoval členy výboru se stavem běžného účtu. K dnešnímu dni je na účtě částka
28 344,- Kč.
4. členové výboru byli seznámeni s pokračováním prací na odbahňování a zpevňování hráze
rybníku Kačenec i se záměrem vybudovat na rybníku ostrůvek. Finanční krytí vybudování ostrůvku
není zahrnuto do dotace z fondu EU. Místní organizace se pokusí požádat zastupitele města
Vyškov o příspěvek na vybudování ostrůvku.
5. na MO Vyškov byla zaslána pozvánka na zasedání hospodářů, kterého se zúčastní hospodář
Petr Bárek.
6. dne 1.10. 2011 se bude konat XII sjezd MRS ve Žďáru nad Sázavou. Sjezdu se zúčastní delegáti,
kteří byli zvoleni členskou schůzí
do zahájení sjezdu je možno dávat návrhy na změnu stanov. Naše organizace se ztotožňuje
s návrhem o změně výše členského příspěvku a to tak, že by byla tzv. udržovací známka ve výši
450,- Kč, členská známka vázaná na povolenku by byla ve výši 950,- Kč . V ní by byl zahrnut
manipulační poplatek 50,- a brigády 500,- Kč. Bez vyjímek! Rovněž by se vypustila kategorie 16 –
18 roků a ZTP. Zůstaly by pouze 2 kategorie a to mládež do 15 roků a členové.
7. úprava bližších podmínek výkonu rybářského práva pro rok 2012.
Rostěnický potok 1: míra kapra 45 – 70 cm max
Rakovec2: na rybníku Chobot: míra kapra 45 – 70 cm max
Koupaliště Libuše: zákaz lovu ryb v období: od 1.5. do 31.5. v čase od 10 do 19 hod.
od 1.6 . do 31.7. v čase od 8 do 21 hod.
od 1.8. do 31.8. v čase od 8 do 20 hod.

Byl projednán ještě další dodatek a odhlasován v poměru hlasů 6:1, zákaz lovu dravců v roce 2012
na rybníku Kačenec - Rostěnický potok 1
8. návrh kandidátů do svazových výborů. Do svazové rady byl navržen a jednohlasně schválen
Ing. Petr Uhlíř. Do kárné a kontrolní komise nebyl z řad našich členů navržen nikdo.
9. Petr Bárek informoval členy výboru o výlovech rybníků:
Jandovka 2.10.2011 od 6:30 hod - zde bude i prodej ryb
Vítovice
8.10. 2011 od 6:30
Strhovec 15.10 2011 od 6:30
Sraz bude vždy v budově MRS MO Vyškov Revoluční 24
10. Ing. Jiří Kubín podal informace o brigádách, které budou organizovány na rybníku Jandovka v
termínu 22. a 29. října tohoto roku.
11. Marek Jasinski upozornil na nedostatky v práci rybářské stráže, týkající se zejména kontrol a
neaktivitu některých členů RS.
12. Alois Najman přednesl zprávu o kontrole hospodaření a stavu pokladny ke dni 30.6.2011.
Nebyly zjištěny nedostatky.

Úkoly:
Ing. Uhlíř – projednat návrh nové smlouvy se zastupiteli obce Nemojany a uhradit poměrnou část
zvýšeného nájemného týkajícího se rybníka Chobot.
Termín: do 25.9.2011
Vladimíra Polková – zaslat na MRS Brno žádost o úpravu blížších podmínek
Termín: do 20.9.2011

Příští schůze výboru se bude konat 20.10.2011 v 18 hod. v prostorách MRS MO Vyškov Revoluční
24

Ve Vyškově 14.9.2011
Zapsala: Vladimíra Polková

