Zápis ze schůze výboru MRS Vyškov konané dne 14. 5. 2012

Přítomni členové výboru: Jan Grec, Ing. Libor Haden, Rudolf Chelík, Marek Jasinski, Radoslav
Kotík, Vlastimil Kučera, Marek Latocha, Stanislav Menšík, Mgr. Rudolf Plzák, Vladimíra
Polková, Vítězslav Přikryl, MIlorad Račanský, Ing. Miroslav Šenkeřík, Josef Švec
Omluveni: Petr Bárek, Lubomír Hynek, Ing. Vlastimil Kučera,
Hosté: Alois Najman předseda KRK, Ing. Jiří Vonderka předseda MS 4
Schůze je usnášení schopná

Schůzi zahájil a řídil předseda Radoslav Kotík

1. Dotace
• Dotace vy výši 50 000 Kč, kterou poskytl MěÚ Vyškov bude použita na nákup
elektronářadí a dalších pomůcek pro výlovy.
• Projekt na odbahnění Malého Kačence je již vypracován. Dotace byla pro letošní rok
zamítnuta, ale MO MRS bude opětovně žádat o dotaci v příštím roce.
2. Evidence drobného majetku
• Členové KRK provedli kontrolu drobného majetku a nářadí. Seznam bude sepsán
aktuálně podle skutečnosti, a nářadí bude označeno a bude vedena evidence
veškerého nářadí.
• Evidenci bude vést člen výboru Ing. Miroslav Šenkeřík a člen KRK Jan Bébar.
3. Rybářské závody
• Rybářské závody se budou konat na rybníce v Ježkovicích v sobotu 19. a v neděli 20.
května 2012. V sobotu se uskuteční závody pro dospělé a v neděli pro mládež do 16
roků. Jak informoval předseda MS Ing. Jiří Vonderka, pro hladký průběh závodů je již
všechno zajištěno a připraveno.
• Jsou zakoupeny ceny a diplomy pro vítěze, připraven stan pro prodej občerstvení,
rovněž je zajištěna sanitární technika. Terén v okolí rybníka je upraven a uklizen.
• Na přípravě závodů se podíleli členové MS Drnovice a bylo odpracováno 85
brigádnických hodin.

4. Noví členové RS
• Předseda Rybářské stráže Marek Jasinski předložil požadavek na úhradu školení pro
nové členy. Školné představuje částku 12 000,- Kč za 4 členy. Úhrada za proškolení
nových členů byla schválena na výborové schůzi dne 21. 3. 2012. Členové RS svou
kontrolní činnost zaměří hlavně na vody v našem regionu.
5. Dokončovací práce na Velkém Kačenci
• Na Kačenci stále probíhají dokončovací práce. Předseda Radoslav Kotík apeloval na
členy výboru, aby se zúčastnili brigád, které probíhají každý pátek a sobotu. Je nutno
ještě posekat trávu a natřít zábradlí, aby bylo vše dokončeno ke dni, kdy bude rybník
znovu otevřen lovu.
• Slavnostní otevření rybníka Kačenec dne 1. 6. 2012 se uskuteční za účasti
představitelů města Vyškova a sponzorů.
• Předseda organizace Radoslav Kotík bude jednat vedením ZD Rostěnice a MěÚ
Vyškov, případně s Policií o zamezení vjezdu osobních aut na hráz rybníka.

Další schůze výboru se bude konat v pondělí dne 28. 5. 2012 v 18 hod. v Dědicích.

Ve Vyškově 14.5.2012

