
Usnesení z členské schůze MO MRS Vyškov 
konané dne 20. února 2011 

 
I. Členská schůze MO MRS Vyškov schvaluje: 
 

1. Zprávu o činnosti MO MRS Vyškov za rok 2010. 
2. Účetní závěrku MO MRS za rok 2010. 
3. Rozpočet MO MRS na rok 2011. 
4. Zrušení MS Ivanovice na Hané a MS Vyškov s účinností od 20. 2. 2011. 
5. Zavedení dělené míry kapra 45cm – 70cm na rybníku Kačenec spodní – revír 

Rostěnický potok 1 (461 127) a na rybníku Chobot – revír Rakovec 2 (461 118). 
6. Finanční náhradu za 1 neodpracovanou brigádnickou hodinu v r. 2012 ve výši 

30,-Kč. 
7. Delegáty na VII. sjezd MRS  : Ing.Uhlíř Petr, Bárek Petr, Ing.Kučera Vlastimil, 

Ing. Vonderka Jiří. 
8. Náhradníky delegátů na VII. sjezd MRS : Najman Alois, Smutník Svatopluk. 

 
II. Členská schůze MO MRS Vyškov ukládá výboru MO MRS Vyškov: 
 

1. Řídit činnost MO MRS s důrazem na splnění úkolů zarybňovacího plánu a 
ekonomického růstu. 

2. V oblasti rybochovu provádět činnost s důrazem na potřeby MO tak, aby bylo 
dosaženo ekonomického zisku. 

3. Pokračovat v opravě objektu v majetku MO Vyškov, Revoluční 24 v souladu se 
schválenou projektovou dokumentací. 

4. Zaměřit se na spolupráci s orgány obcí a města Vyškova s cílem získání dotací na 
odbahnění dalších revírů a případně na výstavbu nových revírů. 

5. Projednat připomínky členů MO MRS ke stávajícím stanovám a dalším 
předpisům MRS a navrhnout do 30. 5. 2011 změny k projednání na VII. sjezdu 
MRS. 

 
III. Členská schůze MO MRS Vyškov ukládá všem členům MO včetně mládeže: 
 

1. Zvýšit osobní podíl při udržování pořádku a ochraně rybářských revírů, zvláště 
s důrazem na čistotu vod, jejich okolí a ochranu životního prostředí. 

 
IV. Členská schůze MO MRS Vyškov žádá členy MO:  
 

1. O předání připomínek a námětů ke stávajícím stanovám a dalším předpisům 
MRS výboru MO MRS Vyškov do 30. 4. 2011. 

 
V. Členská schůze MO MRS Vyškov bere na vědomí dopis předsedy MRS, o.s. Porušení 

interních předpisů MRS, o.s.“ ze dne 15.2.2011 ve věci stížnosti člena MO MRS 
Vyškov Ing.Svatopluka Vávry, se kterým byla na dnešní schůzi v plném znění 
seznámena. V případě rozhodnutí Rady MRS, o.s. o oprávněnosti stížnosti 
Ing.Svatopluka Vávry považuje členská schůze stížností napadený bod usnesení 
členské schůze MO MRS Vyškov ze 31.ledna 2010 za neplatný a zrušený a 
v důsledku toho potvrzuje za platné usnesení členské schůze MO MRS Vyškov 
z roku 2009, kterým byla stanovena finanční náhrada za 1 neodpracovanou 
brigádnickou hodinu  v roce 2010 ve výši 60,-Kč,  i pro rok 2011. 
 


