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Zápis ze schůze výboru MRS Vyškov konané dne 11. 2. 2013 
 
Přítomni členové výboru: Radoslav Kotík, Stanislav Menšík, Petr Bárek, 
                                 Ing. Miroslav Šenkeřík, Mgr. Rudolf Plzák, Ing. Libor Haden,  
                                 Vítězslav Přikryl,Vlastimil Kučera, Lubomír Hynek , 

          Rudolf Chelík 
 
Omluveni: Ing.Vlastimil Kučera, Marek Jasinski,Vladimíra Polková, 
Schůze je usnášení schopná: 

 
Program schůze výboru: 1. Schůzi zahájil předseda MO Vyškov pan Kotík a seznámil               
přítomné s těmito informacemi a úkoly: 
- při kontrole bodů z předcházející členské schůze upozornil na některé body, které jsou 
      formální a organizace je nemůže plnit např. vytváření nových vod, odbahňování ve                 
      spolupráci s obcemi  městy  -   nejsou v organizaci  finance. 
      Brigády a brigádnické listy - „odpracované“ hodiny neodpovídají skutečnosti, jsou       
      zapisovány brigády nepodložené prací.  
      Rozvoj další činnosti organizace např. ples, soutěže – opět nejsou finance. 

-  Formalita zpráv z kontrolní a revizní komise z předcházejících let. Revize neshledala     
      žádné problémy a nesrovnalosti 
- upozornil na dluh 313 000 Kč v zarybňování našich vod a na kontrolu z MRS v Brně. 
- požaduje vyúčtování rybářských závodů na Kačenci, v Ježkovicích a ze Zlatém udice 
      (sumáře ze závodů, vyčíslení)                      zodpovídá p.Vanderka do 19.2. 
-     seznámil s plánem školení na MRS v Brně,nutná účast na školení  práce s agregáty a 

jiných školeních důležitých pro organizaci 
- informoval o stavu klubovny MO Vyškov - byly provedeny sondy, začíná se pracovat ve            

střešních prostorách - podrobnější informace dodá pan Ing.Kučera 
- informoval o rezignaci paní Polkové od 31.3.2013 a doporučil vyhledat nového po- 

kladníkao  
- do výboru 19.2. bude pozván pan Gercéš jako kandidát nového člena  výboru 
                                                                      zodpovídá pan Bárek 
 
2. Po předsedovi panu Kotíkovi pokračoval s informacemi  a  úkoly hospodář pan Bárek 
 
- nutnost vápnění rybníků  v sobotu 16.2.             zodpovídají správci rybníků a p.Bárek 
- informoval proč nedošlo k doplnění bližších podmínek o naše požadavky. MRS v Brně 

byl dvakrát včas informován, ale nereagoval na podnět z naší organizace. V příštím roce 
bude požadavek zaslán doporučeně 

- 15 dnů před členskou schůzí pozvat z MRS v Brně pana Habána, Krejčího a předsedu 
KRK                                                     zodpovídá pan Šenkeřík 

- smlouvy o pronájmu rybníků vyřídit se starosty obcí 
                                                                    zodpovídá pan Bárek a Kotík 
- k zamezení úhynu ryb navrhuje zakoupit přístroj ajnátor s rozmrazovačem (cena 24 000      

Kč) projednat na příští schůzi               zodpovídá pan Bárek 
- schůze správců rybníků 28.2. v 17.00 na klubovně v Dědicích  
                                                                    informovat správce pan Bárek 
- na dobu od 1.4. – 31.7. vykonává hlavní část odborných prací pana Bárka pan Jasinski 
- zabezpečení posečení trávy na Kačenci( mimo hlavní hráz) za  30 000 Kč, schváleno 

výborem (jeden hlas se zdržel)             posečení trávy zabezpečí pan Kučera 
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-    oprava a kalibrace oximetru                                   zajistí pan Kotík 
-    zavést provozní deník  rybníků                              zodpovídají správci rybníků 
-    brigáda s profesionálními hasiči začátkem března  10.-12.3. 
-    schůze  hlavního výboru                                        2 8.2. v 18.00 hodin 
-    školení a zkoušky mladých rybářů z Uhřic           zajistí Plzák 
 
 
Zápis provedl : Mgr. Rudolf Plzák                                    13.2.2013 

 
       

 


