
Zápis ze zasedání výboru MO MRS Vyškov. 
 
Datum konání: 3.9. 2013 v 17:00 hod. 

Místo konání: Revoluční 24, Vyškov 

Účast: viz. Prezenční listina.   

Přítomno 11 ze 17, jednání je usnášení schopné 

             za KRK: Bc. Bastl Miloš, Hylák Tomáš 

  za MRS Brno: Roman Krejčí 
 

Program: 
1) Zahájení – informace o stavu finančních prostředků MO, školení nových 

členů; 

2) Informace o stavu řízení dodatečného povolení stavby Revoluční 24, 

projednání přizvání soudního znalce v oboru stavebnictví a podání oznámení 

na podezření trestné činnosti ; 

3) Vyhlášení termínu brigád na září 2013; 

4) Informace o Průběhu závodů v Ježkovicích; 

5) Informace pana Krejčího (MRS Brno) o funkci hospodáře; 

6) Pronájem garáže ve vlastnictví MO MRS Vyškov do konce roku 2013 a na rok 

2014; 

7) Nové označení rybářských revírů; 

8) Závěr.  
 

Ad 1) Předseda MO přivítal přítomné na jednání výboru a seznámil výbor se stavem finančních 
prostředků na účtu MO MRS Vyškov. Na základě zájmu o vstup nových členů byl 
projednán termín školení nových členů, který byl stanoven na den 7.9.2013 od 9:00 hod. 
s místem konání Revoluční 24. Školení zajistí hospodář MO, administrativu (příjem 
školného a vydání osvědčení) paní Polková. 

Ad 2) Jednatel MO seznámil členy výboru s průběhem stavebního řízení k dodatečnému 
povolení stavby Revoluční 24. Vzhledem k tomu, že původní rekonstrukce stavby byla 
provedena v rozporu se schválenou stavební dokumentací by nedošlo k jejímu 
zkolaudování. S stavebním úřadem Vyškov bylo projednáno potřebné doplnění 
dokumentace a náprava nepovolených změn: 

 1) přesah střechy nad sousední dům, 

 2) nedostačující průchozí výška nad schodištěm do 1NP, 

 3) nepovolené okno do sousední parcely, 

 4) souhlas s dodatečným statickým zajištěním střechy. 

 Do doby zpracování projekčních změn a získání patřičných souhlasů bylo řízení 
pozastaveno. 

 Vzhledem k těmto skutečnostem a tím i podezření na spáchání trestného činu výbor 
odpovídal na otázky: 



1) trestní oznámení nepodávat? 11 proti, 0 pro, 0 se zdržel 

2) přizvání nezávislého soudního znalce v oboru stavebnictví? 10 pro, 0 proti, 1 se 
zdržel. 

Ad 3)  Na základě požadavku hospodáře MO pana Bárka se vyhlašují tyto brigády: 

1) 14.9.2013 se srazem v 8:00 hod. na Revoluční 24, Vyškov  za účelem sečení trávy a 
úklidu na chovném revíru Marchanka. Vedoucí: Bárek, Vonderka. 

2)  21.9.2013 se srazem v 8:00 hod. na Revoluční 24, Vyškov  za účelem sečení trávy a 
úklidu na chovném revíru Marchanka. Vedoucí: Vlastimil Kučera. 

Ad 4) Předseda MS -4 Ing. Vonderka seznámil přítomné s průběhem již tradičních závodů 

v Ježkovicích dne 31.8.2013. Závody měli menší účast, možná díky termínu, než bylo 

zvykem, ale celý průběh byl hodnocen kladně. Zisk ze startovného ve výši 3.150,- Kč byl 

předán pokladníkovi MO Vyškov, paní Polkové. Předseda  MO poděkoval místní skupině 

Drnovice, která celou akci zabezpečila. 

Ad 5) Vzhledem k dezinformacím, kterou záměrně šíří někteří členové MO MRS Vyškov 
upozornil pan Krejčí jako hospodář MRS Brno, že pan Bárek nebyl a není odvolán 
z funkce hospodáře MO MRS Vyškov.  

 
Ad 6)   Pronájem garáže ve vlastnictví MO MRS Vyškov. Výbor projednal bezúplatný pronájem 

garáže do konce roku 2013, kdy náhradou bude rekonstrukce vnitřních omítek a vrat 
garáže. Dnem 1.1.2014 bude s nájemcem panem Lukášem Vlachem uzavřena standardní 
nájemní smlouva. V případě nesplnění daných úprav bude nájemce sankciován úhradou 
nájemného ve výši 6.000,- Kč.  

 
Ad 7)  Na základě upozornění člena rybářské stráže MRS Brno pana Ing. Skláře na rozpory 

v označení námi obhospodařovaných sportovních revírů byl požádán pan Krejčí 
(hospodář MRS Brno) o dodání schválených vzorů, které vyhovují schválené verzi. 

 
Ad 8)  Na závěr předseda MO Vyškov poděkoval za účast a oznámil, že příští zasedání výboru 
 MO bude dne 1.10.2013 v 17:00 hodin na rybářském domku, Revoluční 24. 
 
Přílohy: 
Prezenční listina. 
Kopie protokolu o ústním jednání SÚ MěÚ Vyškov     
 

 

 

Zapsal: Ing. Jiří Vonderka – jednatel MO 

 


