Zápis ze schůze výboru MRS Vyškov konané dne 16. 7. 2012
Přítomni členové výboru: Petr Bárek, Jan Grec, Ing. Libor Haden, Lubomír Hynek, Rudolf Chelík,
Marek Jasinski, Radoslav Kotík, Vlastimil Kučera, Ing. Vlastimil Kučera, Marek Latocha, Stanislav
Menšík, Vladimíra Polková, Milorad Račanský, Ing. Miroslav Šenkeřík, Josef Švec
Omluveni: Mgr. Rudolf Plzák
Hosté: Alois Najman předseda KRK, Ing. Jiří Vonderka předseda MS 4
Schůze je usnášení schopná

1 Rybářské závody
•

•

•
•
•

•
•
•

Na rybářské závody, které se budou konat v sobotu 15. září 2012 je nutné získat firmy, které by
závody sponzorovaly. Tohoto úkolu se ujme předseda Radoslav Kotík spolu s hospodářem Petrem
Bárkem.
Vlastimil Kučera navrhne a vytvoří diplomy pro vítěze. Navrhne plakáty a zajistí, aby byla o
závodech informována širší veřejnost prostřednictvím rádia Haná. Tisk plakátů zajistí Ing. Miroslav
Šenkeřík. Plakáty budou zaslány obcím a organizacím.
Hájení ryb před závody bude od 10. 7. do 15. 7. 2012 (včetně). Závodník si bude moci ponechat 1 ks
ušlechtilé ryby.
Způsob lovu na závodech: na položenou a na plavnou. Chytat se bude na jeden prut.
Program:
6 : 00 – 7 : 00
prezentace
7 : 00 – 11 : 00
start 1. kolo
11 : 00 – 12 : 00
přestávka
12 : 00 – 15 : 00
start 2. kolo
15 : 00 – 16 : 00
tombola, vyhlášení vítězů
Startovné je stanoveno na 300,- Kč. Počet míst k lovení bude 200, dle potřeby budou přidána další
místa.
Na závodech bude zajištěna sanitární technika, stánek s občerstvením, tombola, pro děti atrakce a
zajímavá cena pro vítěze. Za 1. místo bude cena v hodnotě 10 000,- Kč.
Zarybnění na závody zajistí hospodář Petr Bárek po dohodě s předsedou - úkol trvá z minulého
měsíce

2. Informace o stavu stavby domku MO MRS Vyškov
Zprávu předložil Ing. Vlastimil Kučera
•
•
•

Územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 22. 8. 2008
Stavební povolení nabylo právní moci dne 4. 11. 2008
Povolení bylo vydáno na tři stavby:
o Nástavba přístavba a stavební úpravy hlavního objektu
o Stavební úpravy skladu
o Stavební úpravy stodoly

Ve stavebním povolení jsou uvedeny podmínky pro provedení stavby, jejichž plnění nebylo nově zvolenému
výboru MO Ing. Petrem Uhlířem doloženo ani předáno.
Stavba měla bát dokončena do 2 let od nabytí právní moci stavebního povolení (4. 11. 2010) a užívána až po
vydání kolaudačního rozhodnutí.
Další skutečnosti známé k dnešnímu dni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nebyl znám dodavatel stavby, nebyl určen stavební dozor
Neví se, zda byla s někým uzavřena smlouva o dílo
Není znám termín zahájení jednotlivých staveb
Nebyl veden stavební deník
Není dodržena PD – tvar střechy, střešní okna, vnější vzhled, okna ve štítu, vnitřní dispozice apod.
Nedostatečné statické provedení střešní konstrukce
Nekvalitně provedené stavební a řemeslné práce
Nedostatečné zabezpečení stavby proti vodě – parapety oken a svod vody ze střechy do dvora
Použitý materiál a jeho spotřeba
KRK MO nedostatečně kontrolovala tuto finančně náročnou akci realizovanou organizací

Nutno řešit:
•
•
•
•
•

Statiku krovu a střechy – vypracován posudek a návrh řešení autorizovaným statikem
Ing.Hložkem
Základní ochranu proti vodě – realizuje R-F stav – stavební a klempířské práce
Projednat se SU Vyškov možnost změny stavby před dokončením, změny proti PD
V MO posoudit skutečný stav stavby a připravit návrh, postup prací a firmu pro její dokončení,
včetně finančních nákladů
V MO prověřit a posoudit věcnost a oprávněnost doposud vynaložených nákladů na stavbu

3. Různé
•

•
•

•

•

MO Vyškov vlastní garáž na Jandovce. Tato garáž je dlouhodobě nevyužívána. Byl dán návrh na její
pronájem. Je nutné opravit vrata, zámek a vyspravit beton na podlaze. Tyto práce si zajistí
pronájemce sám na vlastní náklady. Z tohoto důvodu bude pronájemce užívat garáž od 1. 8. do 31.
12. 2012 bezplatně. Po uplynutí této doby, od 1.1.2013 bude výše nájemného činit 500,- Kč
měsíčně. Schváleno výborem všemi hlasy.
Dne 7. 7. 2012 se konaly v obci Medlovice rybářské závody pro mládež do 16 roků. Naše organizace
na tuto akci věnovala sponzorský dar – 10 ks kapra o váze á 2,5 kg.
Velký Kačenec - bude navezena hlína na dokončovací úpravy cesty kolem hráze. Ve středu 18. 7.
2012 proběhne schůzka s pracovníkem městského úřadu Vyškov Ing. Trnavským, kde se projedná
a navrhne umístění laviček a košů na odpadky. Na úpravu cesty a terénu kolem Kačence město
vyčlenilo částku 820 000,- Kč.
Byl proveden kontrolní odběr na choroby ryb. Na Malém Kačenci byl zjištěn výskyt choroby kapřivec
a na rybníce v Ježkovicích byla zjištěna vodnatelka. Ošetření provede odborná firma z RajceJestřebí. Na dezinfekci bylo zajištěno 4q chlorového vápna za cenu 23Kč/kg.
Je nutné zjistit termín na proškolení pracovníků na manipulaci s agregátem na výrobu el. energie.
Projednávalo se na schůzi 25. 6. 2012

•
•
•

•
•

Objednat ryby do pstruhových vod Haná 2 – parma a mník.
Rybník v obci Studnice – projednat se starostou obce jeho úpravu.
Říčka Marchanka. Na minulé schůzi jsme byli informování o záměru vyčistění Marchanky v příštím
roce. Říčka má 10 vlastníků. Největší vlastníci jsou MRS MO Vyškov a obec Pustiměř. Koruna hráze,
zde je vlastníkem Zemědělský půdní fond. Před realizací záměru je nutné jednat se všemi
vlastníky.
Členové KRK při MO Vyškov provedli kontrolu účetnictví u účetní Zdeňky Ličkové a kontrolu
pokladny a výdej povolenek u pí. Polkové. Kontroly byly bez závad.
Předseda Alois Najman seznámil členy výboru s úmyslem rezignovat na funkci předsedy KRK k datu
31. 12. 2012. Nadále by zůstal v komisi pracovat jako člen.

Další schůze výboru se bude konat 6. 8. 2012 v 18 hod.

Ve Vyškově 17. 7. 2012

