Zápis z výborové schůze MRS MO Vyškov ze dne 14.1.2014
Přítomni: Kotík, Přikryl, Latocha, Haden, Chelík, Ing Kučera, Kučera,Bárek, Plzák, Škváraˇ,
(asi Švec - nedalo se přečíst)
Omluveni: Onderka, Šenkeřík
Hosté: Černý, Dzurenda
Program schůze:
1.Přivítání a seznámení s obsahem schůze (p.Kotík)
2.Seznámení s žádostí pana Černého o pomoc při výlovu rybníku Srdíčko (p.Černý)
3.Informace od předsedy MO Vyškov pana Kotíka o hospodaření a organizační činnosti MO
Vyškov
4. Diskuse

Bod 2.
Pan Černý se obrátil na naši organizaci o pomoc při odlovu ryb z rybníku Srdíčko, který má
v havarijním stavu hráz. Výboru předal materiály k výlovu. Výbor tuto žádost bere na vědomí
a na další výborové schůzi bude rozhodnuto, zda mu bude poskytnuta pomoc naší organizací.
Bod 3.
- předseda MO Vyškov pan Kotík seznámil členy výboru s tím, že byla oznámena na policii
ČR krádež pily a elektroagregátu
- informoval o stavu rybářské budovy.. Velká vlhkost, 250 000 Kč bylo investováno (za
nového vedení organizace), aby se zabránilo havarijnímu stavu domu
- dům nebyl pojištěn – nebyla zaplacena pojistka .Musela být zaplacena dodatečně
přes 3 000,- Kč
- do dnešního dne nebylo řádně předáno hospodaření a materiály organizace
od minulého výboru organizace pod vedení pana Uhlíře
- chybí zápisy se schůzí
- dále informoval o zajištění výdeje povolenek, které se provádí v nově pronajaté
kanceláři ve třetím patře budovy Kojál, zajištěna nová pracovnice
- dále hovořil o získávání a udržení vod. Vše zanedbané Vítovice placené v roce 2011,
Marchánka se dává do pořádku, jedná se o Ivanovický rybník
- pan Zahradníček požaduje po organizaci 20 000,- Kč za kapra. Faktura z roku 2012 nebyla
nalezena

Bod 4
Pan Kučera podal informace o stavu domu v Dědicích
- v projektové dokumentaci byly chyby , pracovalo se podle špatného plánu
- nebyla předána dokumentace k opravě domu MRS MO Vyškov
- chybí fakturace, stavební denník nebyl oznámen dodavatel, stavební dozor
- bylo fakturováno velké množství různého stavebního materiálu, které neodpovídá
skutečnosti
- opravu domu zajistí firma Soural (jediná firma které můžeme hradit opravu domu
splátkami 100 000 Kč ročně)
Pan Bárek informoval členy, že po třiceti letech žádají někteří bývalí členi o nové členství

v organizaci a chybí veškerá dokumentace členství, jak odboru životního prostředí, tak i
v naší organizaci. Nutná náprava. Upozornění členů, že si mají ponechávat dokumenty o
členství. Pan Bárek zajistí pozvání pana Hyláka na schůzi výboru
Pan Přikryl místopředseda organizace upozornil na nutnost zlepšení internetových stránek
naší organizace
Pan Dzurenda žádá organizaci o zaplacení své práce za vedení internetových stránek.
Na další výborové schůzi bude projednána částka 5 000,- Kč za rok za vedení internetových
stránek.
Další výborová schůze bude 11.2.2014 v 17.00 hod.
.
Zapsal Mgr. Rudolf Plzák

