
 

Zápis ze schůze výboru MRS Vyškov konané dne 25. 6. 2012 

 

Přítomni členové výboru: Petr Bárek, Jan Grec, Ing. Libor Haden, Marek Jasinski, Radoslav 
Kotík, Vlastimil Kučera, Marek Latocha, Stanislav Menšík, Mgr. Rudolf Plzák, Vladimíra 
Polková, Milorad Račanský, Josef Švec 

Omluveni: Lubomír Hynek, Rudolf Chelík,Ing. Vlastimil Kučera, Ing. Miroslav Šenkeřík 

Hosté:  Alois Najman předseda KRK, Ing. Jiří Vonderka předseda MS 4 

Schůze je usnášení schopná 

 

 Schůzi zahájil a řídil předseda Radoslav Kotík 

 

 

1. Kontrolní a revizní komise 

• Výbor zhodnotil práci KRK vytýkal předsedovi, že komise nekontrolovala průběh 
rekonstrukce budovy MO MRS, kde docházelo k nedodržení technologií a 
pozměňování stavebního plánu na úkor kvality.  Při opravě nebyl stanoven stavební 
dozor a nebyl založen stavební deník.  

• Výbor s okamžitou platností zakázal Aloisi Najmanovi vysazovat do rybníků MRS 
Vyškov ryby, které p. Najmanovi zůstanou z prodeje ryb, Prodej ryb je jeho soukromou 
aktivitou. Ryby zbylé z prodeje jsou potlučené a snadno podléhají nemocem, vyskytují 
se u nich plísně, které se pak přenáší i na další ryby.   

• Výbor rozhodl navrhnout členům komise KRK, aby odvolali A. Najmana z funkce 
předsedy KRK.                                                                                                                                               
Hlasování:   11 hlasů pro návrh, 1 se zdržel hlasování 
 

 

2 Rybářská stráž 

•  Předseda Rybářské stráže Marek Jasinski vytipoval 4 nové členy do týmu RS. Noví 
členové byli proškoleni a úspěšně složili zkoušky.  Všichni čtyři noví členové si 
požádali na krajském sekretariátu MRS o rozšíření pravomoci, tak aby mohli provádět 
kontroly nejen ve vyškovském regionu, ale na celém území patřícím  MRS Brno.                                       



Předseda Radoslav Kotík  poděkoval  Marku Jasinskému, a pochválil i úspěšné složení 
zkoušek nových členů.  

 

3 Oprava budovy  

• Do budovy MO MRS  byli přizváni stavební technici a statik, za účelem návrhu na 
dokončení opravy domu. Byl předložen návrh na nové oplechování. Klempířské práce 
byly provedeny nekvalitně. 

• Dále byl předložen návrh na dokončení oprav budovy. Předběžná cena dokončení 
opravy by se pohybovala do výše 1 milionu Kč.  Práce by měly být zahájeny v měsíci 
září.  

• Statikovi za vypracování posudku bude vyplacena částka 7 200,- Kč. Tato částka byla 
schválena výborem – jednohlasně.   

• Členové výboru dostali za úkol do příští schůze podat návrhy a podněty na využití 
volných prostor v budově MO MRS Vyškov.  
 

4. Zarybnění  

• Marek Latocha upozornil na nutnost zarybnění na pstruhových vodách. Doporučil 
nákup  pstruhů  ze Skalního Mlýna u Macochy.  Vzhledem k tomu, že lovná sezona 
dravců končí 31. srpna je nutné nákup řešit urgentně. 

• Dal návrh, aby při slovování chovných pstruhových vod organizace požádala o 
spolupráci bývalého člena Ing. Jiřího Černého a využila jeho dlouholetých zkušeností.  

• Je nutné zajistit revizi agregátů na výrobu el. energie , které se využívají při výlovu. 
Dále je nutné, zajistit proškolení pracovníků, nebo k výlovu přizvat proškoleného 
pracovníka, aby při manipulaci s agregátem nedošlo k úrazu zasažením elektrickým 
proudem. 
 

5. Rybářské závody 

• Dne 15. 9. 2012 se uskuteční rybářské závody na rybníce Kačenec, pro dospělé i pro 
děti. 

• Ing. Jiří Vonderka, který má zkušenosti s organizováním závodů vypracuje  plán 
programu průběhu závodů a předloží jej do příští schůze 16. 7. 2012. 

• Občerstvení při závodech zajistí Milorad Račanský ve spolupráci s ostatními členy   MS 
4 – Drnovice. 

• Mgr. Rudolf Plzák ve spolupráci s pracovníky DDM navrhnou soutěže a zábavné hry 
pro děti. 

• Za nákup ryb a vysazení ryb na závody je zodpovědný hospodář Petr Bárek. 
• Hlavní cena při závodech bude ve výši cca 10 000,- Kč. 

 



6. Ostatní 

• Do rybníka Ježkovice  bylo vysazeno  3q kaprů, z toho byl 1q dodán zadarmo, jako 
náhrada za uhynulé ryby z předchozích dodávek. 

• V měsíci červenci se započne s realizací rekonstrukce obslužné cesty a obchvatu 
Malého i Velkého Kačence. Bude zde vybudována i cyklostezka a klidová zóna.  

• Byl vypracován návrh na odbahnění řeky Hané v Dědicích.  O realizaci projektu bude 
jednat předseda Radoslav Kotík s panem Foukalem ze Zlína.  

• V podzimních měsících by mělo započít  s odbahněním rybníka Vítovice. Toto se 
uskuteční ve spolupráci s obecním úřadem obce Vítovice.  

• Záměr odbahnění říčky Marchanky  bude realizován v příštím roce. 
• Byly založeny evidenční a zápůjční knihy elektrického a benzínového nářadí. 

 

7. Úkoly 

• Petr Bárek:  
 zajistit nákup pstruhů ze Skalního Mlýna do konce měsíce června. 
 zajistit nákup ryb na rybářské závody na Kačenci a do dalších sportovních vod 

 

 

 

Další schůze výboru se bude konat 16. 7. 2012 v 18 hodin v Dědicích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Vyškově 26. 6. 2012 



 

 

 

 


