Zápis ze schůze výboru MRS Vyškov konané dne 28. 5. 2012

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

Schůzi zahájil a řídil předseda Radoslav Kotík

1. Zhodnocení rybářských závodů v Ježkovicích.
• Předseda organizace Radoslav Kotík kladně zhodnotil závody v Ježkovicích. V okolí
rybníka byla vysekaná tráva a křoviny, byl upraven i prostor pro parkování vozidel.
Bylo zajištěno občerstvení i sanitární zařízení. Na hladkém průběhu závodů se
podíleli členové místní skupiny Drnovice.
• Předseda MS 4 Ing. Jiří Vonderka předal peněžitý sponzorský dar ve výši 2000,- Kč,
který poskytla firma Pavel Trnavský se sídlem v Drnovicích
2. Příprava otevření rybníka Velký Kačenec
• Slavnostní otevření rybníka Velký Kačenec se uskuteční dne 1. 6. 2012 v 15 hodin. Na
otevření budou pozváni představitelé města Vyškova a sponzoři.
• Na tuto akci občerstvení zajistí cateringová společnost a to včetně stolů a laviček.
• Do otevření rybníka je nutné ještě dokončit některé úpravy a zajistit i sanitární
zařízení.
• Na dokončovací práce v přilehlém prostranství rybníka budou přizváni brigádníci.
Odměna bude činit 50,-Kč/hod. Bylo schváleno výborem – jednohlasně
• Dále je nutné páskou vymezit prostory pro parkování vozidel a zajistit volný průjezdný
pruh.
• Při otevření rybníka bude atrakce pro veřejnost – pasování na rybáře.
• V okolí Kačence je nutné dořešit nádoby na odpad a jejich svoz.

3. Příprava rybářských závodů
• Rybářské závody se uskuteční dne 15. 9. 2012. Od 6. hodiny ranní bude probíhat
prezentace a závod bude odstartován od 7:00 do 15:00, s hodinovou polední
přestávkou.
• Pro přihlášení k závodu je nutné mít platný rybářský lístek. Startovné bude činit
300,- Kč. Způsob lovu bude na položenou na dva pruty.
• Vyhlášení výsledků se plánuje na 16. hodinu. Pro vítěze závodu budou připraveny
diplomy a hodnotné ceny.
• Čas nutný pro vyhodnocení výsledků bude pro veřejnost vyplněn tombolou. Ceny do
tomboly budou z části od sponzorů, z části je zakoupí místní organizace.
• Při přípravě a organizaci rybářských závodů se povinně zapojí do práce všichni
členové výboru.
• Členové Rybářské stráže budou pověření měřením výlovků.
• Hájení ryb před závody bude od 10. do 16. 9. 2012.

4. Ostatní
• Na Malý Kačenec bylo dovezeno 40q krmení.
• Pro potřeby MRS byl zakoupen křovinořez, motorová pila a sekačka na trávu. To vše
v hodnotě 62 900,- Kč, z čehož bylo 50 000 uhrazeno sponzorským darem.
• Garáž na Jandovce není využívána. Bude nutné zvážit, zda i nadále si ji MRS ponechá
ve svém vlastnictví, či nikoliv.
• Dokončit evidenci drobného majetku a zavést knihy majetku. Evidenci elektronářadí a
jejich údržbu bude provádět Ing. Miroslav Šenkeřík. Evidenci ostatního majetku a
nářadí povede Svatopluk Smutník.
• Pro účetní Zdeňku Ličkovu byla navržena roční odměna ve výši 29 400,- Kč. Schváleno
výborem – jednohlasně.
• Ing. Kučera jedná s developerskou firmou o dokončení generální opravy budovy MO
MRS Vyškov. Po dokončení oprav se by se mohla část budovy využívat k pronájmu
jednotlivcům i organizacím, čímž by se snížily náklady na provoz.
• Předseda Kontrolní a revizní komise Alois Najman zvažuje rezignaci na funkci
předsedy komise z důvodu velkého pracovního zaneprázdnění.

Další schůze se bude konat 30. 6. 2012 v 18:00 v Dědicích.

Ve Vyškově 28.5.2012

