Zápis ze schůze výboru MRS Vyškov konané dne 14. 1. 2013
Přítomni členové výboru: Stanislav Menšík, Petr Bárek, Mgr. Rudolf Plzák, Rudolf Chelík, Ing.
Libor Haden, Marek Latocha, Vítězslav Přikryl, Ing. Vlastimil Kučera, Vladimíra Polková, Josef
Švec, Marek Jasinski, Lubomír Hynek, Vlastimil Kučera, Račanský Milorad, Radoslav Kotík,
Ing. Miroslav Šenkeřík
Omluveni: Jan Grec
Hosté: Ing. Jiří Vonderka předseda MS 4,
Alois Najman předseda KRK, Miloš Bastl a Jan Bébar členové KRK
Petr Dzurenda správce web stránek
Schůze je usnášení schopná

Program schůze výboru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Seznámení s výsledky prověrek
Vyúčtování závodů a soutěží konaných v roce 2012
Vyhodnocení podkladů k členské schůzi
Schválení programu členské schůze
Schválení plánu práce MO Vyškov
Schválení podmínek práce na tálcích u rybníka Kačenec
Schválení návrhu na udělení čestných povolenek
Různé

Hlasování: program schůze výboru schválen jednohlasně, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel
hlasování

1. Zahájení
•

Schůzi zahájil a řídil předseda Radoslav Kotík. Všem zúčastněným poděkoval za práci
v uplynulém roce a zároveň vyjádřil přesvědčení, že v tomto roce se budou aktivně podílet na
plnění úkolů v MO Vyškov.

2. Seznámení s výsledky prověrek
•

V prosinci naše organizace předkládala krajskému svazu roční zpracování hospodaření
organizace tzv. prověrky. Vzhledem k tomu, že po předcházejícím předsedovi Ing. Petru
Uhlířovi nezůstal v organizaci dostatek podkladů, na které by se mohlo navázat, nedopadly

•

tyto prověrky úspěšně, musely se některé výkazy opakovaně opravovat. Prověrky skončily
s dluhem na zarybnění ve výši 313 000,- Kč.
Kontrolní a revizní komise při Krajském svazu MRS v průběhu roku 2013
provede kontrolu hospodaření v naší organizaci.

3. Vyhodnocení závodů a soutěží konaných v roce 2012
•

Od vyhodnocení výsledků soutěží se upustilo, protože nebyl zadán úkol připravit výsledky a
tento úkol se přesouvá na únorovou schůzi.

4. Příprava podkladů pro členskou schůzi
•

Na členskou schůzi si připraví zprávy o činnosti jednotlivé složky:
o Předseda organizace Radoslav Kotík
o Hospodář Petr Bárek
o Účetní Zdeňka Ličková
o Vedoucí práce s mládeží Mgr. Rudolf Plzák
o Předseda Kontrolní a revizní komise Alois Najman
o Předseda Rybářské stráže Marek Jasinski

5. Program členské schůze
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Zahájení (vzpomínka na zesnulé členy)
Návrh programu výroční členské schůze
Volba návrhové a mandátové komise
Přednesení výroční zprávy o činnosti MO Vyškov
Zpráva o zarybnění na revírech a rybochovném zařízení
Přednesení účetní závěrky za rok 2012
Zhodnocení činnosti kroužku dětí a mládeže
Zpráva o činnosti Kontrolní a revizní komise
Zpráva o činnosti Rybářské stráže
Předložení návrhu rozpočtu pro rok 2013
Předložení návrhu plánu činnosti MO Vyškov
Předložení návrhu Směrnic rybochovného zařízení
Předložení návrhu plánu brigád a upravení brigádnické povinnosti
Přestávka
Předložení návrhu na usnesení
Diskuse
Hlasování o návrhu rozpočtu, plánu činnosti, směrnic rybochovného zařízení, plánu brigád,
úpravě brigádnické činnosti
18. Závěr
Hlasování: program členské schůze byl schválen jednohlasně, nikdo nebyl proti, ani se nezdržel
hlasování

6. Schválení plánu práce pro rok 2013
•

Schůzová činnost:
o schůze výboru každé druhé pondělí v měsíci v 18 hod., mimo července a srpna

•

•

o mimořádná schůze dle rozhodnutí předsedy MO MRS Vyškov
o výroční schůze – březen 2014
Činnost MO MRS Vyškov:
o v průběhu celého roku vytvářet podmínky členům MO Vyškov ke splnění členských
povinností dle BP a stanov
o v období roku 2013 zabezpečit brigádnickou činnost v souladu s plánem brigád a dle
požadavků správců rybníků
o zvýšenou činnost věnovat práci s mládeží, pravidelně vyhodnocovat činnost krožku
mládeže a vytvářet podmínky pro stálé zlepšování jeho činnosti
o od měsíce září 2013 opětovně zřídit kroužek dětí a mládeže pod vedením Mgr.
Rudolfa Plzáka
Organizační úkoly výboru MO Vyškov:
o pravidelně vyhodnocovat stav plnění brigád
o v měsíci červnu zorganizovat rybářské závody na sportovním revíru Velký Kačenec
o v měsíci červnu provést praktické zkoušky kroužku dětí a mládeže na chovném revíru
Malý Kačenec
o v měsíci září vypracovat návrh na čestné členy pro rok 2014 v MO Vyškov a seznam
zaslat na krajský svaz MRS Brno
o v měsíci listopadu provést inventarizaci drobného hmotného majetku a investičního
majetku v MO Vyškov
o v měsíci listopadu připravit materiály na prosincové prověrky hospodaření v MO
Vyškov, které budou předkládány ke schválení MRS Brno
o v měsíci listopadu sestavit seznam členů na udělení čestných povolenek na rok 2014
o v měsíci listopadu určit termín a místo konání výroční členské schůze MO Vyškov
o v měsíci prosinci provést uzávěrku plnění brigádnických povinností a připravit
podklady pro výroční členskou schůzi MO Vyškov
o po dobu celého roku se řídit plánem činnosti MO Vyškov na rok 2013 a plánem
činnosti vydaným MRS Brno

Hlasování: plán práce pro kok 2013 byl schválen jednohlasně, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel
hlasování

7. Schválení podmínek na tálcích rybníka Kačenec
•

Tento bod se přesouvá k projednání na únorovu schůzi výboru MO Vyškov

8. Schválení návrhu členů na čestné povolenky
•

Výboru byl předložen návrh na čestné povolenky pro rok 2013. Výbor má k dispozici celkem
32 ks bezplatných povolenkových známek a to 28 ks mimopstruhových a 4 ks pstruhové.
Výboru byl předložen návrh členů, kterým bude pro rok 2013 udělena bezplatná povolenka.
Seznam členů v příloze.

Hlasování: pro návrh hlasovalo 14 členů, 1 byl proti a 1 se zdržel hlasování

9. Různé
•

•
•

Předseda organizace Radoslav Kotík
o Na schůzi výboru byl pozván Jiří Zahradníček provozovatel rybářství Tovačov, Ing. Petr
Uhlíř bývalý předseda MO Vyškov a další členové MRS Vyškov, kteří byli přítomni u
odvozu hnízd, aby podali vysvětlení o odběru výtěrových hnízd candáta
s generačního candáta. Ing. Petr Uhlíř se nedostavil, ani neomluvil. Provozovatel
rybářství Tovačov Jiří Zahradníček se omluvil z pracovních důvodů. Přislíbil osobní
jednání s nynějším předsedou Radoslavem Kotíkem a ochotu poskytnout kompenzaci
naší organizaci.
o Do budoucna naše organizace hodlá odebírat násadové ryby od svazové organizace
za výhodnější ceny.
o Předseda organizace svolává na středu na 17 hod. mimořádnou schůzi výboru, na
které se budou projednávat návrhy smluv na využívání rybníků v regionu MRS
Vyškov.
Výbor projednal ústní žádost podanou Janem Záhoříkem, který zastupoval bezprávného člena
organizace Aloise Michalce o úplné zproštění brigády. Žádosti bylo vyhověno.
Hospodář Petr Bárek seznámil členy výboru se zarybnění v roce 2012, výše zarybnění
vyjádřena v Kč 738 726. Z minulých let zbývá dluh na zarybnění ve výši Kč 313 700. Tento
dluh je zahrnut do zarybnění v roce 2013.

Další schůze výboru se bude konat v pondělí 11. 2. 2012 v 17 hod. v Dědicích.

Přílohy: Seznam členů bezplatných povolenek
Rozpis zarybnění na jednotlivých rybnících

Vyškov 15. 1. 2013

