Zápis ze zasedání předsednictva výboru MO MRS Vyškov.
Datum konání: 24.7. 2013 v 17:00 hod.
Místo konání: Revoluční 24, Vyškov
Účast: viz. Prezenční listina.
Přítomno 9 ze 17, jednání je usnášení schopné
za KRK: BC. Bastl Miloš
Program:
1) Zahájení – vyhodnocení závodů a soutěže Zlatá udice;
2) Informace o zahájení kontroly FÚ Vyškov za rok 2011;
3) Informace o průběhu stavebního řízení k dodatečnému povolení stavby
Revoluční 24, Vyškov;
4) Informace o průběhu dětského tábora LDT Ruprechtov;
5) Stanovení správců materiálu MO
6) Vyhlášení brigád na srpen a září 2013;
7) Konání tradičních závodů Ježkovice 2014;
8) Závěr.
Ad 1) Předseda MO přivítal přítomné na jednání výboru a provedl vyhodnocení závodů a
soutěže mládeže Zlatá udice. I přes poměrně slabou účast soutěžících vyhodnotil závody
jako úspěšné, protože se jedná o jednu z mála spolkových akcí, které je třeba rozvíjet.
Konáním závodů byla obnovena po dlouholeté odmlce spolková činnost ve které je
potřeba pokračovat. Závěrem poděkoval všem, kteří se aktivně podíleli na zabezpečení a
průběhu celé akce..
Ad 2) Předseda MO seznámil členy výboru se zahájením kontroly FÚ Vyškov, která byla
zahájena na základě provedené kontroly hospodaření MO Vyškov před rokem 2012
svazovou KRK. Vzhledem k tomu, že bývalý předseda MO doposud řádně nepředal svou
funkci (o tomto stavu byly informovány i svazové orgány) jsou v současné době
dohledávány chybějící doklady pro provedení kontroly.
Ad 3) Jednatel MO informoval členy výboru o zahájení a průběhu dodatečného stavebního
řízení ke stavbě Revoluční 24. Vzhledem k tomu, že stavba byla provedena v rozporu
s původní stavební dokumentací (stavební dozor Ing. Uhlíř) bylo nutné staticky
zabezpečit střechu této stavby a zpracování dodatečné projektové dokumentace (přesah
střechy nad střechu sousedního domu, jiná dispozice a velikost oken, nízká pochůzná
výška na schodišti do 1 NP atd.). 13.8.2013 proběhne projednání stavby na místě samém
za účasti dotčených stran a pracovníka SÚ Vyškov.
Ad 4) Vedoucí mládeže pan Mgr. Plzák informoval o průběhu LDT Ruprechtov, kterého se
zúčastnili i naši mladí rybáři. Děti byly spokojené, celý tábor proběhl bez větších potíží a
byl i kladně hodnocen vedením DDM Vyškov, který byl zřizovatelem tohoto dětského
tábora.

Ad 5) Na základě požadavku proběhlé inventarizaci materiálu a osobní aktivity pana Ing.
Šenkeříka a Ing. Hadena (členové výboru) byli tito rozhodnutím výboru MO stanoveni
materiálovými referenty s úkolem zabezpečení evidence, údržby a výdeje materiálu.
Ad 6) Vyhlášení termínu brigád:
24.8. 2013 Marchanka, sraz v 7:30 na Revoluční 24, 8:00 Marchanka
Sečení, vyřezávka křovin, úklid
Vedoucí: Kotík.
30.8. 2013 Jandovka, sraz v 8:00 na Jandovce
Sečení, úklid
Vedoucí: Přikryl.
7.9. 2013 Velký Kačenec, sraz v 8:00 na hrázi V. Kačence
Sečení, úklid
Vedoucí: Vonderka, Kotík.
Ad 7)

Konání Tradičních závodů v Ježkovicích – na základě požadavku předsedy MS 4
Drnovice rozhodl výbor MO Vyškov o konání 9. ročníku tradičních závodů pro členy
MO Vyškov v Ježkovicích. Závody se budou konat 31.8.2013 a za jejich organizaci
zodpovídá výbor MS Drnovice. Startovné ve výši 150,- Kč bude odvedeno MO Vyškov.

Ad 8) Na závěr předseda MO Vyškov poděkoval za účast a oznámil, že příští zasedání výboru
MO bude dne 3.9.2013 v 17:00 hodin na rybářském domku, Revoluční 24.

Zapsal: Ing. Jiří Vonderka – jednatel MO

