Zápis ze zasedání výboru MO MRS Vyškov.
Datum konání: 11. 2. 2014 v 17:00 hod.
Místo konání: kancelář OD Kojál, Vyškov
Účast: viz Prezenční listina.
Přítomno 9 ze 17, jednání je usnášení schopné
za KRK: Bc. Bastl Miloš, Stehlík Milan

Program:
1) Zahájení – informace o stavu finančních prostředků;
2) Uzavření pracovní smlouvy s paní Z. Ličkovou;
3) Informace o zarybnění chovných vod, vyhlášení brigád, školení nových členů;
4) Uzavření nové pojistné smlouvy na objekt Revoluční 24, Vyškov;
5) Žádost OÚ Moravské Málkovice;
6) Program ČS MO Vyškov dne 16. 3. 2014;
7) Školení členů rybářské stráže;
8) Vyhlášení zákazu půjčování materiálu;
9) Stanovení nového správce webových stránek;
10) Projednání vyjádření ke stavbě 1030014449
11) Závěr.

Ad 1) Předseda MO přivítal přítomné na jednání a seznámil výbor se stavem finančních
prostředků na účtu MO MRS Vyškov. K dnešnímu dni je na účtu 878 770,- Kč. Byly
uhrazeny nájmy za námi obhospodařované revíry, na účet MRS byly odvedeny platby za
členské a povolenkové známky a byla provedena na účet finančního úřadu Vyškov
úhradu dluhu z roku 2011, kdy po snížení penále bylo odvedeno 125 000,- Kč.
Ad 2) Výbor schválil všemi hlasy uzavření pracovní smlouvy s paní Zdenkou Ličkovou, která
provádí zpracování účetnictví MO MRS Vyškov.
Ad 3) Hospodář MO předložil zpracovaný a hospodářem MRS schválený plán zarybnění pro rok
2014, požádal o vyhlášení termínů brigád na březen 2014 a termínu školení nových členů.
1. 3. 2014 od 08:00 hod. brigáda na Jandovce, rozvoz hlíny, vedoucí pan Přikryl
8. 3. 2014 od 08:00 hod. brigáda na Revoluční 24, úklid, vedoucí pan Přikryl
1. 3. 2014 od 09:00 hod. školení nových členů, kancelář OD Kojál, vedoucí pan Bárek a
Plzák.
Ad 4) Na základě nevýhodnosti staré pojistné smlouvy na 3 objekty na adrese Revoluční 24 byla
uzavřena nová pojistná smlouva. Roční pojistné činí 4 445,- Kč.

Ad 5) Na základě nám doručené žádosti obecního úřadu Moravské Málkovice ze dne 29. 1.
2014, požadující krátkodobý zákaz výkonu rybářského práva a případného vypuštění
sportovního rybářského revíru 461 038 Haná 3, nádrž Moravské Málkovice. Rozhodl
výbor ve smyslu § 4, Stanov MRS, o. s. o zaslání žádosti na MRS Brno o vyjádření a
stanovení kritérií.
Ad 6) Na návrh jednatele projednal výbor návrh programu ČS MO MRS Vyškov konané dne 16.
3. 2014 a stanovil tyto body:
1) Zahájení
2) Schválení návrhu programu
3) Volba návrhové komise
4) Zpráva o činnosti MO MRS Vyškov za rok 2013
5) Zprávu o hospodaření MO MRS Vyškov (účetní uzávěrka, zarybnění v roce 2013)
6) Zpráva KRK
7) Zpráva o činnosti kroužků mládeže
8) Návrh usnesení
9) Přestávka
10) Diskuze
11) Usnesení
12) Závěr
Ad 7) Vedoucí rybářské stráže pan Latocha seznámil přítomné s termínem (22. 3. 2014 bude
upřesněno) připravovaného školení členů rybářské stráže za účasti pracovníka MRS a
ministerstva zemědělství;
Ad 8) Na základě požadavku KRK MO Vyškov schválil výbor zákaz půjčování majetku ve
vlastnictví MO Vyškov. Případná žádost o zapůjčení materiálu bude vždy předem
schválena výborem MO a zapůjčení bude umožněno oproti finanční úhradě. Ceník
půjčovného bude zpracován na základě pořizovacích cen.
Ad 9) Na základě výběrového řízení výbor MO jednohlasně schválil návrh na uzavření smlouvy
s novým správcem webových stránek firmou GrafikStar, která vytvoří nový vzhled
stránek MO a trvale bude provádět jejich aktualizaci. Nabídková cenu 3000,- Kč/rok.
Ad 10) Na základě žádosti investora stavby Eon rozšíření DS kabel NN Oháňka Medlovice, kdy
investor žádal o věcné břemeno na pozemku ve vlastnictví MO MRS schválil na
základě vysvětlení jednatele MO nesouhlasné stanovisko a to z těchto důvodů:
1) Dle předložené přílohy Smlouvy o budoucí smlouvě zasahuje vedení NN kabelu
od hraničního sloupu bez řádného vysvětlení oklikou přes pozemek 1425/1, kdy
se zde nabízí přímá trasa od sloupu po zemní protlak pouze pozemkem 1425/2.
2) V téže smlouvě v článku V, odst. 1. je uvedena jako nedílná součást příloha
situační snímek, kde je uvedeno, že je pouze orientační. Pro další jednání o
realizaci tohoto projektu požadujeme zákres na podkladu katastrální mapy
(geodetické zaměření).
3) Legislativní nepřesnosti navrhované smlouvy o SBVB.

4) Vzhledem k zatížení VB pozemku nesouhlasíme s navrhovanou částkou uvedenou
v článku IV, odst. 2.
Kompletní dokumentace žádosti i zaslané vyjádření MO je přílohou tohoto zápisu.
Ad 11) Na závěr předseda MO Vyškov poděkoval za účast a oznámil, že příští zasedání výboru
MO bude dne 12. 3. 2014 v 17:00 hodin v kanceláři OD Kojál.

.
Přílohy:
Prezenční listina.
Dokumentace k vyjádření ke stavbě 1030014449

Zapsal: Ing. Jiří Vonderka – jednatel MO

