Zápis ze zasedání výboru MO MRS Vyškov.
Datum konání: 6. 5. 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) Informace o výlovu M. Kačence a plnění zarybňovacího plánu;
3) Organizační opatření pro zabezpečení rybářských závodů na Velkém Kačenci
dne 7.6.2014;
4) Vyhlášení termínů brigád na květen 2014;
5) Informace o průběhu jednání k vodním dílům ve správě MO MRS Vyškov;
6) 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 840 060,- Kč.
Ad 2) Předseda MO přednesl písemnou informaci o výsledku výlovu M.Kačence a stavu plnění
plánu zarybnění – předložil hospodář pan Krejčí (viz. příloha 2).
Ad 3) Výbor projednal organizační zabezpečení rybářských závodů připravovaných na den 7.6.14 –
časový rozvrh jako 15.6.13
- propozice závodů – návrh zpracoval (příloha 3) Vonderka
- podložky pod ryby – zabezpečí Švec
- parkování vozidel závodníků – zajistí Bárek, Kotík
- zajištění TOITOI – Vonderka
- zajištění vařiče, hotdogu a grilu – Vonderka
- zajištění piva a limo (sponzorsky) – Vonderka
- zajištění cen – Kotík
- tombola – sponzorsky – členové výboru MO
- občerstvení – zajistí Švec, Kotík
- 3.6.14 v 17:00hod. schůze ke kontrole splnění úkolů
- 6.6.14 v 15:00hod. sraz u Huberty – brigáda, návoz materiálu atd.
Ad 4) Vyhlášení termínů brigád na květen 2014.
24.5. 2014 od 07:00 hod. brigáda, Chobot, úklid, sečení, vedoucí R.Chelík
24.5. 2014 od 07:00 hod. brigáda, V.Kačenec, úklid, sečení, vedoucí Přikryl

31.5. 2014 od 07:00 hod. brigáda, V.Kačenec, úklid, sečení, vedoucí Kotík, Přikryl
Ad 5) Předseda MO podal zprávu o průběhu jednání k vodním dílům v péči MO Vyškov:
-

chybějící dekrety zajistí hospodář MRS Brno pan Krejčí

-

Marchanka, probíhá jednání s MěÚ Vyškov o pomoci při opravě hráze

-

Ruprechtov, probíhá jednání s OÚ Ruprechtov a 0ŽP MěÚ Vyškov, havarijní stav hráze

-

Jandovka, jednání s JMP o koupi části rybníku v jejich majetku a MěÚ Vyškov, finanční
zajištění opravy výpusti a odbahnění

-

M. Málkovice, jednání s OÚ M. Málkovice o opravě hráze na základě žádosti obecního
úřadu Moravské Málkovice ze dne 29. 1. 2014. Stanovisko k žádosti projednal výbor
MO na svém jednání dne 11.2.14.

Ad 11) Na závěr předseda MO Vyškov poděkoval za účast a oznámil, že příští zasedání výboru
MO bude dne 30. 6. 2014 v 17:00 hodin v kanceláři OD Kojál.

.
Přílohy:
Prezenční listina.
Písemná informace o výsledku výlovu M.Kačence a stavu plnění plánu zarybnění
Návrh propozic závodů
Prezenční listina z organizační schůzky ke kontrole úkolů zabezpečení závodů ze dne 3.6.14
Zapsal: Ing. Jiří Vonderka – jednatel MO

