Zápis ze schůze výboru MRS Vyškov konané dne 5. 11. 2012
Přítomni členové výboru: Petr Bárek, Ing. Libor Haden, Lubomír Hynek, Rudolf Chelík,
Marek Jasinski, Radoslav Kotík, Ing. Vlastimil Kučera, Vlastimil Kučera, Vladimíra Polková,
Vítězslav Přikryl, Ing. Miroslav Šenkeřík
Omluveni: Milorad Račanský, Josef Švec
Hosté: Ing. Jiří Vonderka předseda MS 4,
Alois Najman předseda KRK, Miloš Bastl člen KRK
Schůze je usnášení schopná

1. Výlovy a odbahnění
•
•

•
•

•

Předseda Radoslav Kotík poděkoval všem, kteří se zúčastnili výlovu rybníku Jandovka.
Zvláště ocenil dobrou práci rybolovné čety a organizaci výlovu.
Celková hmotnost slovených ryb byla 17,4 q. Z toho 1q ryb byl ponechán pro rybolovnou
četu a pro ostatní zúčastněné, 2q ryb byly prodány přímo u rybníka. Tržba za prodej ryb
činila Kč 20 000,-. Ostatní ryby byly vysazeny do okolních rybníků.
Do chovného rybníka bylo vysazeno 320 kg K1, 50 kg lína bylo vysazeno do sportovní vody a
60 kg lína bylo vráceno zpět do Jandovky.
V říjnu byl proveden výlov rybníku Letonice. Zde bylo sloveno 2,64 q kapra a 60 kg amura
v celkové hodnotě cca Kč 13 000,-. Obec Letonice odprodala vylovené ryby naší organizaci
za částku Kč 5 000,-. Tyto ryby byly vysazeny do rybníka v Moravských Málkovicích
Bude zadáno vypracování projektové dokumentace na odbahnění rybníka ve Vítovicích a na
opravu přítokového potoka. V příštích letech bude zřejmě možné začít využívat i další malé
rybníky v okolí obce Vítovice pro rybářské účely.

2. Dokončení oprav budovy MRS Vyškov
• Ing. Vlastimil Kučera seznámil členy výboru se stávajícím stavem budovy. Při rekonstrukci,
která dosud proběhla, nebyl respektován plán a některé úpravy nejsou v souladu se
stavebními předpisy.
• Do zakoupení a opravy domku se již investovalo 2,2 mil. Kč. Dokončovací práce si zřejmě
ještě vyžádají částku do výše cca 1 mil. Kč

• Na dokončení stavby bude vydáno nové stavební povolení a realizaci stavby provede firma
RF STAV – Radek Soural.
• Výbor zaujal stanovisko k dokončení původního záměru využití budovy.
Hlasování: 8 hlasů bylo pro a 3 se zdrželi hlasování.

3. Ostatní
• Účetní Zdeňka Ličková poslala k nahlédnutí výpis z hospodaření - nejvýznamnější uhrazené
a došlé položky a celou pokladnu. K datu 30. 9. 2012 bylo na běžném účtu u ČSOB Kč
238 080,82 a stav pokladny činil Kč 10 500,-.
• Předseda MS Rousínov dal návrh na zakoupení zahradního domku z dotačního fondu města
Rousínov. V domku bude uloženo nářadí a pomůcky pro výlov. Toto bylo až dosud
uskladněno v několika provizorních skladech v Rousínově.
• Marek Jasinski předseda RS, dal návrh, aby byl omezen počet nachytaných ryb v roce.
Návrh bude předložen na výroční členské schůzi v únoru příštího roku.

Další schůze se bude konat 3. 12. 2012 v 18 hodin

Vyškov 6. 11. 2012

