
Zápis ze zasedání hlavního výboru MO MRS Vyškov. 
 
Datum konání: 10.5.2011 v 18:00 hod. 
Místo konání: Revoluční 24, Vyškov 
Účast: Ing. Uhlíř, Bárek, Smutník,Ing.Vonderka, Ing. Kubín,   
           za KRK: Najman, 
          Omluvení: Ing.Verner, Mgr.Koudelka, Ing. Kučera, 
Program: 

1) Zahájení – provedl předseda MO; 
2) Zpráva KRK o kontrole pokladny; 
3) Informace o jednání s OÚ Luleč o revíru Libuše; 
4) Informace o jednání s  OÚ Nemojany; 
5) Informace o jednání s  OÚ Ježkovice; 
6) Zpráva hospodáře MO; 
7) Vyhlášení brigády; 
8) Informace o konání rybářských závodů a okresního kola Zlaté udice; 
9) Různé; 
10) Závěr. 

Ad 1)  Předseda MO přivítal přítomné na jednání HV. 

Ad 2)  Předseda KRK pan Najman informoval členy, že na příští schůzi tj. 21.6.2011 budou 
předloženy výsledky celkové kontroly za 1. pololetí 2011. 

Ad 3)   Jednání s OÚ Luleč stále pokračuje. OÚ požaduje navýšení nájmu na 5000,-Kč. 
Jednáním za MO vede místopředseda MO Vyškov pan Ing. Kučera, který o vývoji 
podá informaci na dalším HV.  

Ad 4)  OÚ Nemojany trvá na výši nájmu revíru na 25000,- Kč ročně a změnu smluvních 
podmínek v rámci ochrany čistoty vody. Jednání vede Ing. Uhlíř, v současné době se 
jedná o termínu platby. Informace o vývoji jednání bude předložena na příštím HV. 

Ad5)   Jednání o smlouvě na pronájem revíru Haná 3M s OÚ Ježkovice pro další období 
provedl jednatel MO Vyškov pan Smutník. OÚ Ježkovice v letošním roce nedosáhly 
na dotaci k odbahnění rybníku, s činností rybářů jsou spokojeni a smlouvu nehodlají 
měnit. 

Ad6)   Ve své zprávě hospodář MO podal informaci o provedeném vysazení Šr 5000 ks (cena 
za 1ks = 1,-Kč) na Jandovku a Račice 2. Dále hospodář MO informoval členy HV o 
úhynu 70 ks kaprů na Janovce a provedených opatřeních k zamezení tohoto úhynu. 
Také uvedl, že na vyhlášenou brigádu, která byla 30.4. přišli jen 2 členové, které si 
osobně domluvil. Je zde vidět zájem našich členů o plnění povinností.V dalším 
poděkoval předsedovi MO za zabezpečení krmiva pro chovné vody (obilí).  



Ad 7)   Na dny 28.5. a 4.6.2011 vyhlásil hospodář MO Vyškov brigádu na revíru Jandovka I    
    zahájení  vždy 08:00hod u návěsu MO. 

            Podmínky účasti: gumáky, rukavice, sekerky, lopaty, rýče a pracovní oděv. 

 Druh práce: opravy, úklid a čištění koryta obtoku. 
 

           Na den 4.6.2011 vyhlásil hospodář MO Vyškov brigádu na revíru Haná 3M Ježkovice 
I        zahájení  08:00hod na hrázi. 

            Podmínky účasti: gumáky, rukavice, sekerky, lopaty, křovinořezy, ruční i motorové 
pily a pracovní oděv. 

 Druh práce: prořezávka, sečení, úklid a pálení. 

Ad 8)  Předseda MS-4, Ing. Vonderka oznámil termín konání rybářských závodů na 11.6. a  
okresního kola Zlaté udice na den 12.6.2011. Předseda MO na základě žádosti MS-4 
nechal schválit výborem hájení tohoto revíru v době od 6.6. do 12.6. včetně a zároveň 
bylo schváleno provedení zarybnění před závody 3q kapra.; 

Ad 9)  Různé: 

• předseda MO přednesl návrh na komerční prodej ryb na rybářském domku – tento 
návrh byl zamítnut z jednání do doby předložení celkové kalkulace, pravidel, kontroly 
výsledku a zabezpečení prodeje; 

• předseda MO informoval o pokračujících jednáních dotačního titulu Kačenec, jednání 
pokračují a předpoklad zahájení prací je druhá polovina roku; 

Ad 10)   Závěrem předseda MO Vyškov poděkoval za účast  a oznámil, že příští zasedání   
HV bude dne 21.6.2011 v 18:00 hodin na rybářském domku.  


