Zápis ze zasedání výboru MO MRS Vyškov.
Datum konání: 12. 3. 2014 v 17:00 hod.
Místo konání: kancelář OD Kojál, Vyškov
Účast: viz Prezenční listina.
Přítomno 10 ze 17, jednání je usnášení schopné
za KRK: Bc. Bastl Miloš, Stehlík Milan, Škvára
Program:
1) Zahájení – informace o stavu finančních prostředků;
2) Informace o zarybnění chovných vod, vyhodnocení chovných vod;
3) Zrušení spořícího a dotačního účtu, stanovení pokladního limitu;
4) Praktická výuka kroužku mládeže, kontrola zdravotního stavu rybí obsádky Malý
Kačenec;
5) Zapůjčení rybolovného materiálu za úplatu;
6) Závěr.
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 780 000,- Kč.
2) Hospodář MO pan Petr Bárek podal informaci o dohovoru s pracovníkem MRS Brno, panem
Krejčím o plánovaném vysazení násad do P a MP chovných vod dle předem schváleného
plánu. V dalším výbor zadal úkol hospodáři a KRK vyhodnotit na závěr roku 2014 rentabilitu
vlastního chovu ryb;
3) Na základě návrhu účetní MO rozhodl výbor z důvodu snížení poplatků za vedení účtů o
zrušení spořícího a dotačního účtu a stanovil pokladní limit v maximální výši 30 tis. Kč;
4) Na základě žádosti vedoucího mládeže pana Mgr. Plzáka schválil výbor provedení praktické
výuky mládeže dne 29.3.14 na rybníku Malý Kačenec, který proběhne za účasti hospodáře. Při
této výuce bude zároveň provedena kontrola zdravotního stavu rybí obsádky před plánovaným
výlovem (6.4.2014).
5) Na základě doručené žádosti pana Černého (zástupce spolku „Srdíčko“ Račice) rozhodl výbor
o zapůjčení požadovaného materiálu za úplatu. Výdej a kontrolu materiálu při vrácení
zabezpečí pan Přikryl;
6) Na závěr předseda MO Vyškov poděkoval za účast a oznámil, že příští zasedání výboru MO
bude dne 2. 4. 2014 v 17:00 hodin v kanceláři OD Kojál.
Přílohy:
Prezenční listina.
Zapsal: Ing. Jiří Vonderka – jednatel MO

