Zápis ze zasedání výboru MO MRS Vyškov.
Datum konání: 30. 6. 2014 v 17:00 hod.
Místo konání: kancelář OD Kojál, Vyškov
Účast: viz Prezenční listina.
Přítomno 7 ze 17, jednání je není usnášení schopné
za KRK: Bc. Bastl Miloš,

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení – informace o stavu finančních prostředků;
Vyhodnocení průběhu rybářských závodů;
Vyhlášení brigády;
Informace o průběhu jednání k vodním dílům ve správě MO MRS Vyškov;
Uzavření nájemních smluv;
Nahlášení úhynu ryb;
Závěr.

Ad 1) Předseda MO přivítal přítomné na jednání a seznámil výbor se stavem finančních
prostředků na účtu MO MRS Vyškov. Ke dni 30.6.2014 je na účtu 609 233,7 Kč.
Ad 2) Vyhodnocení průběhu rybářských závodů konaných dne 7.6.2014. Předseda MO hodnotil
závody jako zdařilé se ziskem 16 203,-Kč. Počasí se podařilo, chybou byla nízká účast
závodníků. I přes schválený lístkový systém pro občerstvení pořadatelů se kriticky
vyjádřil místopředseda organizace pan Přikryl, prohlášením, že zajistil sponzorské dary
ve výši několika tisíc a urazilo jej, že obsluha občerstvení nechtěla vydat limonádu jeho
synovi s kamarádem po prohlášení: „Limonádu na tatu.“
Ad 3) Předseda MO vyhlásil termín brigády na Velkém Kačenci.
5. 7. 2014 od 07:00 hod. brigáda na V.Kačenci, sečení, úklid, vedoucí pan Kotík
Ad 4) Předseda MO podal zprávu o průběhu jednání k vodním dílům v péči MO Vyškov:
-

Marchanka – připraven návrh rekonstrukce hráze

-

Ruprechtov – OÚ řeší žádost o dotaci z titulů Ministerstva zemědělství,

-

Jandovka, jednání s JMP se blíží k uzavření smlouvy,

-

M. Kačenec – příslib dotace od MěÚ Vyškov na dotaci pro odbahnění (termín podzim
2014),

-

Ježkovice – obec získala dotaci MŽP na opravu a odbahnění rybníku, výlov podzim
2014,

-

M. Málkovice – na podzim bude provedena oprava hráze bez vypuštění.

Ad 5) Předseda MO oznámil, že byla uzavřena nájemní smlouva (za údržbu a sečení) na dva
chovné rybníky ve Starých Hvězdlicích. Nádrž Pod Borovicí a Pod Luhem.
Ad 6) Úhyn 350 kg ryb na Hané dne 12.6.14
- nahlášen na OŽP MěÚ Vyškov,
- udělán rozbor,
- viník nezjištěn,
- úhyn bude organizaci nahrazen z rozpočtu MRS Brno.
Ad 7) Na závěr předseda MO Vyškov poděkoval za účast a oznámil, že příští zasedání výboru
MO bude dne 8. 9. 2014 v 17:00 hodin v kanceláři OD Kojál.

.
Přílohy:
Prezenční listina.

Zapsal: Ing. Jiří Vonderka – jednatel MO

