
Zápis ze zasedání výboru MO MRS Vyškov. 
 

 
Datum konání: 1. 12. 2014 v 17:00 hod. 

Místo konání: kancelář OD Kojál, Vyškov 

Účast: viz Prezenční listina.   

Přítomno 4 ze 17, jednání není usnášení schopné 

             za KRK: Bc. Bastl Miloš, Škvára Pavel, 
 

 
Program: 

1) Zahájení – informace o jednání se starostou MěÚ Rousínov a termínu prověrek 

MO na MRS Brno; 

2) Informace o zakomorovaných rybách; 

3) Výdej povolenek v lednu a únoru 2015, školení nových členů; 

4) Oznámení termínu konání ČS MO Vyškov; 

5) Nákup NTB a tiskárny 

6) Vynaložení prostředků na dolovnou; 

7) Změna webmastra; 

8) Odstoupení jednatele z funkce; 

9) Závěr.  
 

 
Ad 1) Předseda MO přivítal přítomné na jednání a seznámil výbor s jednáním vedeném s novým 

starostou města Rousínov o rybníku Vítovice. Pan starosta projevil zájem spolupracovat 
s rybáři při čištění a opravě rybníku Vítovice a zároveň projevil ochotu pomoci při výchově 
rybářské mládeže. V dalším předseda MO oznámil termín prověrek MO Vyškov na MRS 
Brno, které budou dne 4.12.2014.   

Ad 2) Předseda MO podal členům výboru informaci, že v komorách je zakomorováno pro chov 

v roce 2015 1250 kg kapra a že výtěžek z rybochovu byl v letošním roce přibližně 80 000,- 

Kč. 

Ad 3) Výdej povolenek v lednu a únoru 2015. 

 Výdej v těchto měsících bude probíhat každé pondělí, středu a pátek v době od 08:00 do 
12:00hod a od 13:00 do 17:00hodin. Dále pak bude probíhat i v sobotu dne 31.1.15 a 28.2.15. 
od 08:00 do 12:00hodin. 

 Školení nových členů proběhne na kanceláři MO v OD Kojál dne 31.1.2015 od 08:00hodin.  

Ad 4) ČS MO Vyškov se bude konat dne 7.3.2015 od 08:00hodin v Sokolském domě. 

Ad 5) Na základě opakovaného upozornění jednatele, že MO používá zastaralý operační systém 
XP, který již není výrobcem podporován a  12 let starou tiskárnu, kdy může být ohrožena 



databáze členů (její ztráta)  rozhodl předseda o nákupu nového zařízení na základě cenové 
nabídky, zajištění cenové nabídky provede jednatel MO. Podmínka: splatnost v 01/15. 

Ad 6) Na základě žádosti vedoucího rybolovné čety rozhodlo vedení MO o uvolnění finančních 
prostředků ve výši 200,-Kč na osobu pro občerstvení členů rybolovné čety při dolovné. 

Ad 7) Vzhledem k tomu, že dosavadní vedení webových stránek se prokázalo jako málo pružné a 
místopředseda MO domluvil nového správce stránek MO byl zaslán jednatelem MO 
ukončující e-mail dosavadnímu správci se žádostí o zaslání přístupových kódů. 

Ad 8) Vzhledem k časovému a pracovnímu vytížení a osobním důvodům oznámil jednatel MO Ing. 
Jiří Vonderka své odstoupení z funkce jednatele dnem 1.12.2014. Veškeré jím zpracované 
zápisy a  dokumenty předá novému jednateli dnem jeho ustanovení do funkce. 

AD 9) Na závěr předseda MO Vyškov oznámil termín příštího jednání výboru  MO, které bude 
dne 13.1. 201 v 17:00 hodin v kanceláři OD Kojál. 

 
 
Přílohy: 
Prezenční listina. 
 

 

 

Zapsal: Ing. Jiří Vonderka – jednatel MO 

 


