Zápis ze zasedání předsednictva výboru MO MRS Vyškov.
Datum konání: 16. 4. 2013 v 18:00 hod.
Místo konání: Revoluční 24, Vyškov
Účast: Bárek, Kotík, Švec, Ing. Vonderka, Mgr. Plzák, Přikryl.
Omluveni: Ing. Kučera, Ing. Šenkeřík, Kučera
Přítomno 5 z 9, jednání je usnášení schopné
za KRK: Bc. Bastl - předseda
Program:
1) Zahájení – provedl předseda MO;
2) Návrh jednatele MO na stanovení základní struktury jednání předsednictva a
výboru MO;
3) Informace hospodáře MO o přípravě výlovu Malého Kačence, o školení na
agregát pro lov ryb a nákupu/vysazení PD;
4) Zpracování dokumentace zabezpečující chod organizace - vydání úkolů;
5) Informace o revitalizaci chovného rybníku Vítovice;
6) Konání rybářských závodů u příležitosti oslav 90. výročí založení MO Vyškov
a konání soutěže mládeže Zlatá udice.
7) Usnesení;
8) Závěr.
Ad 1) Předseda MO přivítal přítomné na prvním jednání předsednictva výboru MO MRS
Vyškov. Ve svém úvodu zmínil mimo jiné i náročnost úkolů postavených před
předsednictvo, ale i celý výbor naší organizace a vyjádřil své přesvědčení, že zadané
úkoly jsme schopni splnit. V dalším seznámil přítomné se stavem účtu organizace
k dnešnímu dni.
Ad 2) Jednatel MO podal návrh základní struktury všech jednání předsednictva i výboru MO
v následujícím znění :
1) Zahájení - předsedající;
2) Zpráva o hospodaření (stav účtu, tržby - příjmy - dary, co se platilo - faktury,
schválení a pod.) - výstup od účetní
3) Zpráva KRK o kontrolách - pokud budou v plánu nebo provedeny;
4) Kontrola plnění zadaných úkolů - nyní ještě nebude- chtěl bych vytvořit
pracovní skupiny, které začnou plnit úkoly na věcech co potřebujeme
(manipulační řády, smlouvy na rybníky, smlouva o dílo na sečení V.Kačence a
pod);
5) Zpráva hospodáře MO (zarybnění, výlovy,chovné vody, brigády a pod.);
6) Diskuse
7) Různé;
8) Usnesení;
9) Závěr.

ve svém zdůvodnění uvedl, že důvodem vytvoření základní struktury programu jednání
předsednictva i výboru je stanovit pevné body jednání, které se musí projednávat vždy.
Jde zvláště o body 2 až 5. Samozřejmě, že tato základní struktura může být (spíše bude)
rozšiřována o další body, tak jak budou vyplývat ze života organizace, ale smyslem je,
aby takovéto body byly pokud možno doplňovány do programu alespoň s týdenním
předstihem před samotným jednáním, tak ať se na projednávaný bod můžou připravit
všichni. Je si vědom, že může nastat situace náhlého řešení, protože vždy může být něco
akutního co se naplánovat nedá, ale jde to takto alespoň omezit. O svém návrhu
informoval členy výboru MO e-mailem dne 10.4.13, kdy na tento e-mail reagoval pan
Latocha a Bastl, kteří vyjádřili v podstatě souhlasné stanovisko.
Ad 3) Hospodář MO informoval o zabezpečení připravovaného výlovu rybníku Malý Kačenec,
kde požádal o zajištění občerstvení pro rybolovnou četu a prodeje ryb.
Občerstvení zajistí předseda MO, prodej ryb a výdej občerstvení zajistí jednatel MO.
Dále informoval o plnění úkolu zajištění školení obsluhy agregátu pro lov ryb, který se
mu pro nepřítomnost pana Pospíšila nepodařilo zajistit – úkol trvá.
Vysazení pstruha duhového bude realizován nákupem z Magdalénského Mlýna, který
v současné době z důvodu vysokého stavu vody neloví – úkol trvá.
Ad 4) Vzhledem k tomu, že doposud nebyla řádně předána funkce předsedy MO a chybí
dokumentace nutná pro řádnou činnost organizace rozhodlo předsednictvo výboru MO
po poradě s funkcionáři MRS Brno, že bude zpracována dokumentace nová.
Jedná se zejména o:
Manipulační řády obhospodařovaných vod, uzavření smluv na obhospodařované vody a
zpracování dohod o provedení práce se správci chovných vod. V dalším pak zpracování
smlouvy o dílo na údržbu V. Kačence s přesným vymezením rozsahu této údržby a
zpracování hmotných odpovědností.
Ad 5) Předseda MO podal základní informace o jednání s MěÚ Rousínov směřující k revitalizaci
chovného rybníku Vítovice. Revitalizace je závislá na zabezpečení finančních prostředků
ze strany MěÚ. MO MRS Vyškov zabezpečí zpracování projektu výpusti rybníku. Tento
úkol plní Vítězslav Přikryl.
Ad 6) Na svém zasedání projednalo předsednictvo výboru MO program oslav 90. výročí
založení organizace, které se budou konat dne 15.6.2013 a uskutečnění rybářských
závodů a soutěže mládeže Zlatá udice s tímto programem:
Závody: 05:00 – 05:50 prezentace
06:00 – 11:00 1. kolo závodů
11:00 – 12:00 přestávka
12:00 – 16:00 2. kolo závodů
17:00 vyhodnocení
Hlavní organizátor výbor MO Vyškov
Zlatá udice: 07:30 – 08:00 prezentace
08:00 – 12:00 soutěž v lovu

12:00 – 12:30 přestávka
12:30 – 13:00 znalostní soutěž
13:00 – 14:00 dovednost (hod na cíl)
14:30 - vyhodnocení (slavnostní předání dokladů mladým rybářům)
Ceny na soutěž mládeže zabezpečí předseda MO do výše 3000,- Kč (1. místo – prut, 2.
místo – naviják, 3.místo – rybářská židlička).
Hlavní organizátor soutěže Mgr. Plzák + pověření členové MO
Zkoušky členů kroužků proběhnou 4.6.2013 v 16:00 hod. na DDM za účasti hlavních
funkcionářů MO Vyškov.
Ad 7) Usnesení :
Bere na vědomí:
- základní strukturu programu jednání;
- informace hospodáře MO Vyškov uvedené v bodu 3 programu;
- informaci o průběhu jednání na MěÚ Rousínov – revitalizace revíru Vítovice.
Schvaluje:
- program oslav 90. výročí založení MO MRS Vyškov ;
- zpracování dokladů uvedených v bod u 4;
Ukládá:
- výboru MO realizačně zabezpečit program oslav 90. Výročí založení MO Vyškov;
- zabezpečit zkoušky mladých členů MO organizovaných v kroužcích dne 4.6.13.
Odpovídá: vedoucí kroužků mládeže Mgr. Plzák
- zpracovat dokumentaci uvedenou v bodu 4;
Odpovídá: předseda, místopředsedseda a jednatel MO za účasti účetní, hospodáře MO,
členů výboru MO a zainteresovaných stran.
Ad 8) Závěrem předseda MO Vyškov poděkoval za účast a oznámil, že příští zasedání výboru
MO bude dne 13. 5. 2013 v 17:00 hodin na rybářském domku, Revoluční 24.

za MO Vyškov

za KRK MO Vyškov

zapsal

