
Usnesení členské schůze MO MRS, Vyškov 

konané dne 7. 3. 2015, Sokolský dům 

 

Členská schůze na svém jednání konaném dne 7. 3. 2015 za účasti 57 a po splnění 

ustanovení § 13, odstavce 2 Stanov MRS: 

 

- Bere na vědomí: 

- Zprávu o činnosti, účetní uzávěrku MO MRS Vyškov za rok 2014. 

- Zpráva o zarybnění na revírech MO MRS Vyškov za rok 2014. 

- Zpráva o činnosti kroužků mládeže MO MRS Vyškov za rok 2014. 

- Vyhodnocení plánu brigád na vodách pstruhových a mimo-pstruhových. 

- Zpráva kontrolně revizní komise MO MRS Vyškov za rok 2014. 

 

- Schvaluje: 

- Zprávu o činnosti včetně účetní uzávěrky MO MRS Vyškov za rok 2014. 

- Zprávu o hospodaření MO MRS Vyškov za rok 2014 v souladu se 

zarybňovacím plánem. 

- Prodej nemovitosti (rybářský domek Revoluční 24, Vyškov Dědice) za tržní 

cenu, odhad provede nezávislý odhadce dle výběrového řízení. 

- Schvaluje snížení počtu členů výboru MO MRS Vyškov ze 13 na 9 členů. 

- Na sjezd MRS organizace MO Vyškov schvaluje p. Kotíka, p. Bárka, a jako 

náhradníky p. Latochu, p. Stehlíka a p. Přikryla. 

 

- Ukládá: 

Výboru místní organizace 
- Řídit činnost místní organizace s důrazem na plnění interních směrnic 

MRS, o. s. a platné legislativy. 

- V oblasti společenské činnosti pokračovat v konání rybářských závodů 

a soutěží mládeže. 

- Podat žádost životnímu prostředí Městského úřadu Vyškov k převedení 

rybochovných rybníků z extenzivních chovů na intenzivní. Tuto skutečnost 

zapracovat do směrnic k rybo chovů. 

- Ukládá výboru a vedoucím brigád zveřejnit brigádnické listy na www 

stránkách MO MRS Vyškov. 

- Podat podklady pro doplnění Bližších podmínek o hájená pásma v revíru 

Rostěnický potok 1 a dále požádat město Vyškov o vyhlášení klidových zón 

na nádrži Kačenec spodní. 

- Jednat o úpravách zarybňovacích plánů na revírech MO MRS Vyškov. 

- Předložení požadavku na MRS Brno ohledně hájení parmy říční, ostroretky 

stěhovavé, podoustve říční a okouna říčního na revírech MO MRS Vyškov. 

 

Kontrolní a revizní komisi: 

- Provést kontrolu finančních prostředků příjmů a výdajů předložených 

na členské schůzi za rok 2014. 

 

 

 

 



Členům místní organizace 
- Aktivně se podílet na činnosti místní organizace, zejména pomocí 

při organizaci a pořádání společenských akcí a plnění osobní pracovní 

povinnosti. 

- Všestranně podporovat svazový rybolov, pečovat o svěřené revíry, 

vyžadovat a plnit práva i povinnosti člena MRS, o. s. 

 

 

Členská schůze schválila předložené usnesení v celkovém počtu 39 pro, 4 proti a 10 se 

zdrželo hlasování. 


