Zápis ze schůze dne 18.3.2013
Přítomní:Bárek,Grec,Ing.Haden,Hynek,Chelík,Jasinsky,
Kotík,Latocha,Menšík,Mgr.Plzák,Přikryl,Račanský,Švec,
Ing.Šenkeřík
Omluveni:Ing.Kučera,Kučera
Hosté:Ing.Uhlíř,Ing.Černý,Stehlík,Ing.Vonderka
BOD 1:Odhlasováno že pan Jasinsky zhotový popisy cedulí(označení revírů) v počtu 60 kusů za
jednu bezplatnou povolenku na lov ryb(mimopstruhová MRS)

BOD 2:Ing.Petr Uhlíř předal dokument ohledně dotací od rybníku Velký Kačenec.
Dále nám zdělil že na stavbě rybářského domu dělal sám technický i stavební dozor.
Na dotaz místopředsedy pana Menšíka aby výboru předložil stavební deník odpověděl pan Ing.Uhlíř
že žádný stavební deník nikdy nezaložil.
Na dotaz předsedy pana Kotíka proč nebyla stavba domečku dokončena v termínu do roku 2008
nedokázal pan Ing.Uhlíř odpovědět.
Na dotaz místopředsedy pana Menšíka kdy se naposled odlovovali chovné pstruhové potoky
odpověděl pan Ing.Uhlíř že v roce kdy odešel pan Ing.Černý(bývalý hospodář)to také potvrdil pan
Bárek současný hospodář.
Na dotaz ohledně dluhu v zarybňování z let minulých nám pan Ing.Uhlíř odpověděl že žádný
není.Dodal také že dokumenty na prověrky v roce 2011 dělal sám.
Pan Ing.Uhlíř se dotazoval kde skončilo 200 Kg sumce(3 ks) z výlovu malého Kačence z jara roku 2012.
Sumci byli s požehnáním MRS BRNO vyměněni s panem Jakubem Wágnerem za kapra ,který je
v současné době zakomorován na malém Kačenci.
Podle pana Ing.Uhlíře mělo být v malém Kačenci zakomorován candát v počtu 5 metráků ale při
výlovu na jaře roku 2012 nebyl sloven ani jeden kus candáta.Z podkladů hospodáře (ze členské shůze
v roce 2013 došlo v letním obdobý roku 2011 k úhynu z nedostatku kyslíku)
Na závěr nám pan Ing.Uhlíř přislíbil pomoc ohledně let minulých

BOD 3 :Schůze se zůčasnil i bývalý hospodář pan Ing.Černý aby očistil své jméno,doložil nám
k tomu různé dokumenty i výpis z banky.Tyto dokumenty je ochoten zapůjčit kontrole KRK MRS
BRNO KONANÉ DNE 29.3.2013 na domečku v Dědicích ,začátek je v 13 hodin.
Pan Ing.Černý nám nabýdl svou pomoc a předložil nám koncepci na hospodaření na chovných
pstruhových potocích.Koncepce bude doplněna o finanční kalkulaci.

BOD 4 :Pan předseda Kotík obeznámil výbor ohledně oprav a odbahnění rybníků v obcích
Vítovice,Studnice měli by proběhnot v letošním roce za pomocí sponzorů a místních obcí.

BOD 5 :Pan předseda Kotík nás obeznámil že je rybník Jandovka dán do prodeje.Polovina
rybníku byla k odkupu za 1 100 000 Kč.Výbor odhlasoval že odkup poloviny rybníku za tuto cenu není
pro naši organizaci finančně dostupný.

BOD 6 :Pan předseda Kotík nás seznámil že chce pan ing.Kučera odstoupit z funkce jednatele
z osobních důvodů ale nadále by pracoval ve výboru.Do příští schůze donese pan Ing.Kučera
písemnou žádost o odstoupení z funkce jednatele.

BOD 7:Člen výboru pan Ing.Šenkeřík nás seznámil že končí jako člen výboru a svou rezignaci
v písemné formě donese na příští schůzi výboru konanou dne 3.4.2013

BOD 8: PŘÍŠTÍ SCHŮZE VÝBORU JE DNE 3.4.2013
V 18 HODIN NA RYBÁŘSKÉM DOMEČKU V DĚDICÍCH
Zápis zhotovil místopředseda pan MENŠÍK

