Zápis ze zasedání předsednictva výboru MO MRS Vyškov.
Datum konání: 5.11. 2013 v 17:00 hod.
Místo konání: Revoluční 24, Vyškov
Účast: viz. Prezenční listina.
Přítomno 11 ze 17, jednání je usnášení schopné
za KRK: Škvára Pavel
Program:
1) Zahájení – informace o stavu finančních prostředků MO, informace o prodeji
ryb konaném dne 26.10.2013;
2) Informace o termínu konání ČS MO MRS Vyškov;
3) Informace o termínu kontroly KRK MRS Brno;
4) Návrh členů MO MRS Vyškov na čestné členství;
5) Zpráva KRK MO MRS Vyškov, provedení inventarizace majetku;
6) Zpráva hospodáře MO MRS Vyškov, pana Bárka o zarybnění v roce 2013;
7) Závěr.
Ad 1) Předseda MO přivítal přítomné na jednání výboru a seznámil výbor se stavem finančních
prostředků na účtu MO MRS Vyškov. V dalším pak uvedl informaci o prodeji ryb
konaném při příležitosti výlovu Jandovky dne 26.10.2013. Do prodeje nebyly dány ryby
z našeho rybochovu, ale byly nakoupeny u Rybářství Pohořelice. Zisk z tohoto prodeje
byl 10.924,-Kč.
Ad 2) Jednatel MO seznámil členy výboru s plánovaným termínem konání členské schůze místní
organizace v březnu 2014. Termín bude upřesněn dle termínu zajištění sálu – zabezpečí
Ing. Šenkeřík.
Ad 3) Předseda MO seznámil přítomné s termínem konání kontroly hospodaření komisí KRK
MRS Brno, která je ohlášena na 11.11.2013.
Ad 4) Výbor MO MRS Vyškov projednal návrh na čestné členství členů MO MRS Vyškov.
Navrženi a jednohlasně schváleni byli pánové Radek Verner a Miroslav Vágner – oba za
dlouhodobou práci pro MO MRS Vyškov. Jednatel MO předá návrh tajemníkovi MRS
Brno při pravidelných prověrkách..
Ad 5) KRK MO Vyškov předložila své usnesení ze dne 27.10.13 obsahující seznam dokladů pro
kontrolu vykazování brigádnických hodin a dále pak doporučení pro zabezpečení majetku.
Seznamy předloží hospodář MO, z důvodu nepředání bezpečnostní karty a nemožnosti
kontroly počtu klíčů bude zabezpečena výměna bezpečnostního zámku. Pily, sekačky a
křovinořezy budou uloženy v samostatně uzamykatelných prostorech. Navrhované
elektronické zabezpečení bude znovu projednáno před dokončením stavby domku
Revoluční 24. Dále pak byl oznámen termín zahájení inventarizace majetku, provedou
členové KRK MO.
Ad6)

Hospodář předložil přehled zarybnění rybářských revírů MO Vyškov k 1.11.2013 viz.
příloha zápisu. Přehled bude zveřejněn na webových stránkách MO a vývěskách.

Ad 7) Na závěr předseda MO Vyškov poděkoval za účast a oznámil, že příští zasedání výboru
MO bude dne 3.12.2013 v 17:00 hodin na rybářském domku, Revoluční 24.
Přílohy:
Prezenční listina.
Zarybnění rybářských revírů MO Vyškov v roce 2013
Usnesení KRK MO MRS Vyškov ze dne 27.10.2013

Zapsal: Ing. Jiří Vonderka – jednatel MO

