
Zápis ze zasedání hlavního výboru MO MRS Vyškov. 
 
Datum konání: 5.1.2011 v 18:00 hod. 

Místo konání: Revoluční 24, Vyškov 

Účast: Ing. Uhlíř, Bárek, Ing. Kubín, Dofek, Ing. Kučera, Ing.Verner, Stehel, Smutník,        

Ing.Vonderka, Jasinský, Koudelka,  

           za KRK: Najman, Svoboda. 

Program: 
1) Zahájení – provedl předseda MO; 

2) Postup oprav na domku MO; 

3) Informace o konání ČS MO Vyškov; 

4) Informace o nových webových stránkách; 

5) Informace o přijímání nových členů a výši školného; 

6) Různé; 

7) Závěr. 

Ad 1)  Předseda MO přivítal přítomné na jednání HV a seznámil je s programem. 

Ad 2)  Předseda MO informoval členy HV o průběhu oprav na domku MO Vyškov, které 

stále pokračují. Do současné doby bylo proinvestováno cca 700 000,- Kč a 

předpokládané celkové náklady budou cca do 1,2 mil Kč. 

Ad 3)   Termín konání členské schůze MO Vyškov bude dne 20.2.2011 od 9:30 hodin 

v Besedním domě ve Vyškově.  

Ad 4)  Předseda MO informoval, že byl zahájen provoz nových webových stránek, které bude 

redigovat pan Petr Dzurenda a za jejich řízení je zodpovědný hospodář MO pan Petr 

Bárek. 

Ad 5)  Hospodář MO – přijímání nových členů bude probíhat na rybářském domku Revoluční 
24 v termínech 4.2. a 22.2. 2011 vždy od 17:00hodin. Dále bylo schváleno, že výše 
školného v letošním roce je stanovena na 1 000,- Kč a pro mládež, která je 
organizována v rybářských kroužcích pořádaných MO Vyškov je stanoveno ve výši 
500,- Kč.  

Ad6)  Různé: 

o v různém informovali předsedové místních skupin 3 a 4 ( Koudelka, Vonderka) o 

termínech konání členských schůzí MS, předseda MS – 5 (Dofek) sdělil, že MS - 

5 pro nezájem členů členskou schůzi nekoná;  

o místopředseda MO Ing. Kučera podal informaci o průběhu dotačního řízení 

Velkého Kačence; 

o předseda KRK MO ( Najman) informoval členy HV, že nebyla provedena 

plánovaná kontrola hospodaření MO z důvodu neúplnosti dokladů; 



o předseda MS – 4 (Vonderka) přednesl, žádost o ocenění Ing. Bárka za práci, 

kterou odvedl pro MO Vyškov při získání výše uvedené dotace – odloženo až do 

ukončení prací na Velkém Kačenci z důvodu, že bude zřejmě třeba ocenit více 

lidí; 

o jednatel MO ( Smutník) navrhl, aby bylo zahájeno jednání se všemi starosty 

v jejichž působnosti jsou naše revíry a zájmové oblasti. K tomuto dostal hospodář 

úkol zpracovat přehled obecních úřadů (starostů), o které se jedná a na příští 

schůzi HV budou složeny pracovní skupiny, které budou realizovat jednání;     

Ad 7)   Závěrem předseda MO Vyškov poděkoval za účast  a oznámil, že příští zasedání   HV 

bude dne 25.1.2011 v 18:00 hodin na rybářském domku, kde hlavním bodem jednání 

bude hospodaření MO za rok 2010, doplněné o rozbor financování rekonstrukce 

rybářského domku.  


