Zápis ze zasedání výboru MO MRS Vyškov.

Datum konání: 13. 5. 2013 v 17:00 hod.
Místo konání: Revoluční 24, Vyškov
Účast: Bárek, Grec, Ing. Haden, Hynek, Chelík, Kotík, Kučera, Latocha, Menšík, Přikryl,
Račanský, Švec, Ing. Vonderka.
Omluveni: Ing. Kučera, Ing. Šenkeřík,
Neomluveni: Jasinski,
za KRK: Bc. Bastl – předseda, Stehlík Milan
Program:
1)
2)
3)
4)

Zahájení;
Zpráva o hospodaření (stav účtu, platby a příjmy);
Zpráva hospodáře MO;
Konání rybářských závodů u příležitosti oslav 90. výročí založení MO
Vyškov a konání soutěže mládeže Zlatá udice;
5) Různé;
6) Usnesení;
7) Závěr.
Ad 1) Předseda MO přivítal přítomné na jednání výboru a dále pak konstatoval, že je přítomno
13 ze 17 členů výboru MO Vyškov a jednání je usnášeníschopné.
Ad 2) Předseda MO seznámil členy výboru se stavem účtu a s uskutečněnými příjmy a výdaji za
období od poslední schůze. Mezi nejvýznamnější příjmy v tomto období patří sponzorský
dar od firmy Europen Data Project (EDP) ve výši 100 000,- Kč. Všechny příjmy i výdaje
jsou zaneseny v ekonomické evidenci organizace. V dalším pak informoval o
provedeném jednání u MRS Brno o. s., které proběhlo na základě e-mailové informace
pana Habána dne 30. 4. 2013 a za MO Vyškov se ho zúčastnili pánové Kotík, Vonderka a
Bárek. V průběhu jednání zástupci naší organizace podali pracovníkům MRS kompletní a
nezkreslenou informaci jak o stavu předání organizace bývalým předsedou MO Vyškov,
které se do dnešního dne řádně neuskutečnilo, tak i o stále trvajících snahách poškodit
práci nového výboru, který se snaží jednat a pracovat ve smyslu platných norem a v
zájmu členské základny. Na závěr zdůraznil, že není pravda, že organizace končí a je
odvolán z funkce hospodář MO a bylo by dobré spojit síly k nápravě předchozího stavu.
Ad 3) Hospodář MO Vyškov pan Bárek seznámil přítomné o provedeném školení obsluhy
agregátu pro lov ryb a s uskutečněnými výlovy chovných vod Račice, Vítovice a Malý
Kačenec, kdy bylo sloveno a následně vysazeno do sportovních revírů nebo opět vráceno
do chovných zařízení následující množství a druhy ryb:
K2
K3+
K 2-3
A3+
Su
Su1
Š
Tb
Br
1966 kg 50 kg 243 kg 106 kg 26 kg
150 ks
40 kg 70,5 kg 412 kg

Ad 4) Jednatel MO Vyškov seznámil členy výboru s programem „Oslav 90. Výročí založení MO
MRS Vyškov“ v jehož rámci proběhnou dne 15. 6. 2013 druhé rybářské závody na
Velkém Kačenci a zároveň i závěrečné kolo soutěže mládeže“Zlatá udice.“ Základní
časový rozvrh konání této akce je následující:
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)
Hlavní organizátor soutěže Mgr. Plzák + pověření členové MO
Organizační zabezpečení celé akce, ale i dílčích úkolů bude provedeno na příštím
zasedání.
Ad 5) V různém bylo projednáno:
Pan Latocha o provedené kontrole a upozornil na nutnost obnovení označení všech
rybářských revírů. (Označení revírů bylo řešeno na únorovém zasedání výboru a tabulky
s označením zpracovává pan Jasinski za odměnu 2 ks MP. Přislíbil jejich dokončení do
30. 5. 2013).
Pan Přikryl upozornil na nebezpečí plísňové nákazy rybí obsádky na chovných revírech a
požádal o zabezpečení Rupinu a krmiva. (Nákup léku a krmiva zabezpečí předseda MO
Vyškov pan Kotík).
Rozdělení sečení hráze Velkého Kačence členy výboru MO Vyškov
Měs. Provede

Měs.

Provede

VI.

Račanský, Grec

VIII.

Latocha, Kučera

VII.

Ing. Vonderka, Mgr. Plzák

IX.

Chelík, Švec, Hynek

Posečení trávy - Ruprechtov – zabezpečí MS Drnovice
Posečení trávy – Nemojany (Chobot) – zabezpečí MS Rousínov
Posečení trávy – Studnice – Bárek, Kotík, Vonderka

Ad 6) Usnesení výboru MO Vyškov
Bere na vědomí:
- informaci předsedy MO o stavu na účtu a příjmech a výdajích;
- informaci o provedeném školení obsluhy agregátu pro slovování ryb;
- informace hospodáře MO Vyškov uvedené v bodu 3 programu;
- informace jednatele MO Vyškov uvedené v bodu 4 programu;
- informaci pana Latochy o potřebě urychleného zabezpečení nového označení
rybářských revírů.
Schvaluje:
- výdajové položky dle předloženého rozpisu za období od 1. 4. 2013 do 30. 4. 2013
(výpis přiložen k originálu zápisu z jednání);
- nákup Rupinu pro léčbu rybí obsádky v chovných zařízeních Jandovka a M. Kačenec;
- nákup krmiva pro rybochov.
Ukládá:
- všem členům výboru MO Vyškov aktivně se podílet na přípravách a zabezpečení
Oslav 90. Výročí založení MO Vyškov;
- všem členům MO Vyškov poskytnout pomoc dle svých schopností a možností při
ochraně a zvelebování revírů v péči MO MRS Vyškov
Ad 7) Závěrem předseda MO Vyškov poděkoval za účast a oznámil, že příští zasedání:
a) předsednictva výboru MO bude dne 27. 5. 2013 v 17:00 hodin na rybářském domku,
Revoluční 24.
b) výboru MO bude dne 3. 6. 2013 v 17:00 hodin na rybářském domku, Revoluční 24.

za MO Vyškov

za KRK MO Vyškov

zapsal

