
Zápis ze zasedání hlavního výboru MO MRS Vyškov. 
 

Datum konání: 25.1.2011 v 18:00 hod. 

Místo konání: Revoluční 24, Vyškov 

Účast: Ing. Uhlíř, Ing. Kubín, Dofek, Smutník, Ing.Vonderka, Jasinský, Koudelka,  

           za KRK: Najman, Svoboda. 

           Omluvení: Ing. Kučera, Bárek, Ing.Verner 

Program: 

1) Zahájení – provedl předseda MO; 

2) Zpráva KRK o kontrole hospodaření; 

3) Návrh nových členů RS; 

4) Výdej povolenek a členských známek do června 2011; 

5) Různé; 

6) Závěr. 

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

Ad 2)  Předseda KRK pan Najman informoval členy HV o provedené kontrole pokladny a 

příjmových výdajových dokladů. Při kontrole nebyly shledány nedostatky. Účetní 

dokumentace byla předloženo i členům HV a předseda MO zodpověděl dotazy 

k jednotlivým položkám. Stav na účtu k 25.1.2011 je 10.383,- Kč a 255. 050,- Kč 

v ceninách (známky). 

Ad 3)   Na jednání HV bylo rozhodnuto o doplnění rybářské stráže o tyto členy MO Vyškov: 

Jiří Vymazal, Petr Matoušek, Radek Svoboda a Vlastimil Kupčík. MO Vyškov 

jmenovaným uhradí poplatek za kurz.  

Ad 4)  Výdej povolenek a členských známek : 

            Únor 2011 – úterý až čtvrtek v době od 9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00 hod. 

            Březen – Červen 2011 bude výdej každou středu od 9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00 hod. 

Ad5)  Různé: 

o na 9.2.2011 v 18:00hod. - svolána schůze rybářské stráže;  

o úkol, který přetrvává – zahájení 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 9.2.2011 v 18:00 hodin na rybářském domku, kde hlavním bodem jednání 

bude příprava ČS MO Vyškov.  


