Zápis ze schůze výboru MRS Vyškov konané dne 3. 12. 2012
Přítomni členové výboru: Petr Bárek, Jan Grec, Ing. Libor Haden, Lubomír Hynek, Rudolf
Chelík, Marek Jasinski, Radoslav Kotík, Marek Latocha, Stanislav Menšík, Mgr. Rudolf Plzák
Vladimíra Polková, Vítězslav Přikryl, Milorad Račanský,
Omluveni: Vlastimil Kučera, Ing. Vlastimil Kučera, Ing. Miroslav Šenkeřík, Josef Švec
Hosté: Ing. Jiří Vonderka předseda MS 4,
Alois Najman předseda KRK, Miloš Bastl a Jan Bébar členové KRK
Schůze je usnášení schopná

1. Příprava členské schůze
•
•
•
•

Členská schůze se uskuteční 3. .března 2013 v kinosále Sokolského domu.
Cena za pronájem je předběžně stanovena částkou Kč 2 843,- včetně DPH.
Návrh programu schůze, bude vypracován na lednové, případně doplněn na únorové schůzi.
Na lednovou schůzi výboru je nutné připravit následující podklady k členské schůzi:
o Výroční zpráva výboru – zpracovává předseda MO Radoslav Kotík, podklady
dodá místopředseda Stanislav Menšík, jednatel Ing. Vlastimil Kučera,
předsedové MS, a členové výboru.
Termín: do 7. ledna 2013
o Účetní uzávěrka – zpracovává účetní Zdeňka Ličková a hospodář Petr Bárek
Termín: do 7. Ledna 2013
o Zarybnění a stavy na MPS a PS revírech a rybochovném zařízení- zpracovává
hospodář Petr Bárek
Termín: do 7.ledna 2013
o Zpracování a předložení Směrnice rybochovného zařízení – zpracovává
hospodář Petr Bárek
Termín: do 7. ledna 2013
o Směrnice pro hospodaření s majetkem MRS MO Vyškov – zpracovává Ing.
Šenkeřík, Ing. Haden hospodář Petr Bárek.
Termín: do 7. ledna 2013
o Zpráva o činnosti kontrolní a revizní komise – zpracovává předseda KRK Alois
Najman
Termín: do 7. ledna 2013

2. Plán činnosti MO MRS Vyškov
•

Plán činnosti výboru - zpracovává předseda organizace Radoslav Kotík. Podklady dodá
místopředseda, jednatel, předsedové místních skupin a členové výboru
Termín: do 27. prosince 2012

3. Brigády v roce 2013
•

•

Termíny brigád v příštím roce nejsou pevně stanoveny. Předpokládá se, že první brigády
budou organizovány v jarních měsících. O termínech brigád budou členové MRS informování
prostřednictvím vývěsních skříněk a na webových stránkách organizace.
Byl dán návrh na upravení brigádnické povinnosti. Kategorie mládež 16 -18 roků, povinnost
odpracovat 7 hodin, nebo peněžitá náhrada ve výši Kč 400,-. Dále kategorie TP, ZTP a ostatní
členové (muži i ženy), kteří v daném roce dovrší 65 let věku mají rovněž snížen počet
brigádnických hodin. Ti členové, kterým zdravotní stav nedovoluje odpracovat brigády,
mohou tuto povinnost splnit peněžitou úhradou ve výši Kč 400,- za rok. Zproštění od
peněžité náhrady nebude možné.
Hlasování: 12 členů pro, 1 člen proti

4. Čestné povolenky
•

Návrhy na čestné povolenky pro rok 2013 předloží předsedové místních skupin, rybářské
stráže, kontrolní a revizní komise a rybolovné čety do 7.12. 2012 hospodáři Petru Bárkovi.
V odůvodněných případech bude možné upřesnění ještě k 31. 12. 2012 předložit předsedovi
organizace Radoslavu Kotíkovi.

5. Rozpočet na rok 2013
•

Plán rozpočtu pro rok 2013 zpracuje a předloží hospodář Petr Bárek v spolupráci s účetní
Zdeňkou Ličkovou
Termín: do 7. ledna 2013

6. Různé
•

•

•
•

Obecní úřad Luleč zaslal naší organizaci výpověď z nájemní smlouvy vodní nádrže Luleč –
Libuše. Předsednictvo naší organizace bude jednat se zastupiteli obce Luleč o finančním
vyrovnání za zarybnění této vodní lokalitě. Problém bude i to, že neobnovení smlouvy OÚ
Luleč neavizoval s předstihem a tudíž v bližších podmínkách pro výkon rybářského práva pro
rok 2013 zůstává pouze omezení rybolovu na úrovní předcházejících roků.
V bližších podmínkách pro rok 2013 není pamatováno ani na zákaz lovu ryb vlevo od hráze
Velkého Kačence. Toto bude upraveno zákazovou tabulí vydanou Městským úřadem Vyškov.
Zajistí hospodář Petr Bárek
Termín: do konce března 2013.
Dále je nutné nově označit lovné revíry. Zajistí hospodář Petr Bárek.
Termín: do konce února 2013.
Dne 10. 12. 2012 proběhnou na krajském svazu MRS prověrky hospodaření MO Vyškov. O
výsledcích budou členové výboru informováni na lednové výborové schůzi.

•
•
•

Byla provedena inventarizace drobného hmotného a investičního majetku v naší organizaci.
Inventarizaci provedl Ing. Miroslav Šenkeřík spolu s Ing. Liborem Hadenem.
Hospodář Petr Bárek podal informace o zarybnění v letošním roce. Zbývá ještě zarybnění
pstruhem a to ve výši Kč 40 000,-. Toto bude provedeno až v roce 2013.
Na lednovou výborovou schůzi bude přizván dodavatel ryb p. Zahradníček, bývalý předseda
Ing. Petr Uhlíř, předseda KRK Alois Najman a člen MO František Vévoda, aby podali vysvětlení
o odběru jiker na výtěrových hnízdech candáta a generačních candátů.

Další schůze se bude konat 14. 1. 2013 v 18 hod.

Vyškov 6.12. 2012

