
Zápis ze schůze výboru MRS Vyškov konané dne 20.10.2011 

 

Přítomni: Ing. Petr Uhlíř, Ing. Jiří Kubín, Alois Najman, Ing. Jiří Vonderka, Ing. Radoslav Verner, 
Svatopluk Smutník, Petr Bárek, Marek Jasinski, Vladimíra Polková  

Omluveni: JUDr. Karel Koudelka,  Ing. Vlastimil Kučera, Vlastimil Kupčík 

 

Schůzi zahájil a řídil  předseda organizace Ing. Petr Uhlíř 

1. Kontrola plnění úkolů uložených na schůzi konané v měsíci září .                                                          
-Ing Uhlíř se zastupiteli obce Nemojany projednal a podepsal novou nájemní smlouvu o pronájmu 
rybníku Chobot. Smlouva byla uzavřena na dobu od 1.1.2011 do 31.12.2012. Roční nájemné  činí 
25 000,- Kč.  

- Vladimíra Polková zaslala na krajský rybářský svaz další dodatek úpravy bližších podmínek. Změny 
se provádí 1 x   za 3 roky. Dodatky budou platné až od roku 2013.  

2. Ing. Uhlíř podal informace o VII. Sjezdu MRS konaném ve Žďáru nad Sázavou.  

Za naši organizaci se zúčastnili  Ing. Petr Uhlíř, Ing. Jiří Vonderka, Petr Bárek a p. Štěrba 

Sjezd odhlasoval větší samostatnost rozhodování pro místní organizace. Rovněž  bylo odhlasováno, 
že minimální výše úhrady za neodpracovanou brigádnickou hodinu je 50,- Kč. V tomto znění budou 
upraveny i stanovy.  

3. Byla projednána žádost pana Josefa Prajky, držitele průkazu ZTP, o zproštění povinnosti 
odpracování brigád . Výborová schůze odhlasovala vyhovět jeho žádosti a prominout mu 
odpracování brigád za rok 2011.  Pan Prajka bude o rozhodnutí uvědoměn písemně.  

4. Ing. Uhlíř seznámil členy výboru s postupem prací na rybníku Kačenec.  Do dnešního dne bylo  
vytěženo 50 000 m3  bahna a zeminy. Ještě má být odbagrováno dalších 16 000 m3

 Záměr odbahnění rybníku hodlá uskutečnit i obec  Ježkovice. 

 zeminy. 
V tomto projektu se počítá i ze zpevněním hráze a levého břehu rybníka. Veškeré práce  by měly 
být ukončeny do konce kalendářního roku.  

Ing. Uhlíř jednal se  zastupiteli obce Švábenice ohledně rybolovu do budoucna.  

5. Petr Bárek obeznámil  výbor se splněním zarybňovacího plánu.  

Z výlovu Jandovky , který se uskutečnil 2.10. bylo nasazeno do revíru 19,13 q kapra, 4,8 q bílé ryby  
a 68 kg amura.  Dále bylo prodáno do rybářství Tovačov 950 kg bílé ryby.  



Další výlov rybníku se konal 9.10. v obci Vítovice. Zde bylo sloveno  4,75 q K2, 30 kg amura a 35 kg 
bílé ryby . Z tohoto výlovu bylo nasazeno do rybníku Chobot  2 q kapra a 15 kg amura a do rybníku  
v obci Ruprechtov bylo vysazeno 2,75 q kapra, 15 kg amura a 15 kg bílé ryby.  

Tímto je zarybňovací plán splněn, až na amura  a lína,  který bude dosazen v roce 2012. Pstruhové 
vody jsou rovněž zarybněny.  

U vysazování ryb byl přítomen člen revizní komise  MO Vyškov pan Alois Najman.  

7. Diskuse:  

- Ing. Kubín  hovořil k problematice pytláctví na vodách našeho regionu. Pytláci byli spatřeni 
v Radslavicích a u Račického potoka.  Pro posílení kolektivu členů rybářsko stráže dal Ong. Kubín 
návrh na nového člena RS Pavla Škváru.                                                                                                      
Dále seznámil členy výboru s termíny brigád na Jandovce  ve dnech 22. A 29.10. 2011                                                                                 

- Svatopluk Smutník upozornil na to, že dosud nejsou  na našich webových stránkách sumáře 
z roku 2010. Dále upozornil na to, že výbor není dostatečně seznamován s peněžními toky. Žádal 
nápravu.  V případě, že se nezlepší informovanost o vydávaných financích a investicích  hodlá 
rezignovat na funkci jednatele MRS MO Vyškov.  

- Alois Najman informoval o záměru  RK provést k 31.12. 2011 kontrolu hospodaření a kontrolu 
pokladny.  

- Marek Jasinski otevřel problematiku získávání nových členů  rybářské stráže a financování  jejich 
proškolení.  Navrhl 2 členy, kteří mají o tuto činnost zájem.  

8. Úkoly: 

 - Petr Bárek  zajistit, aby bylo na web umístěno  usnesení z členské schůze konané v únoru 2011. 
Termín: do 10.11. 2011      

- Vladimíra Polková a Petr Bárek  předat výpis ze sumáře 2010 a zajistit jeho  umístění na webové 
stránky naší organizace.                                                                                                                            
Termín: do příští schůze tj. do 10.11.2011     

- Vladimíra Polková zajistit zaslání dopisu p. Josefu Prajkovi – prominutí brigád.                            
Termín: do 10.11.2011 

 

 

  Další výborová schůze se bude konat 10.listopadu 2011 v 18 hodin v Dědicich. 

 

Ve Vyškově 24.11.2011 

Zapsala: Vladimíra Polková 


