
Zápis ze zasedání hlavního výboru MO MRS Vyškov. 
 
Datum konání: 21.6.2011 v 18:00 hod. 
Místo konání: Revoluční 24, Vyškov 
Účast: Ing. Uhlíř, Verner, Smutník, Ing.Vonderka, Ing. Kubín, Mgr.Koudelka  
           za KRK: Najman, 
          Omluvení: Ing. Kučera, Bárek 
Program: 

1) Zahájení – provedl předseda MO; 
2) Sumarizace úlovků za rok 2010; 
3) Informace o zahájení prací na odbahnění Velkého Kačence; 
4) Informace o jednání s  OÚ Nemojany; 
5) Informace předsedy KRK; 
6) Hodnocení rybářských závodů a okresního kola Zlaté udicer; 
7) Odměny; 
8) Informace o brigádách v měsíci květen 2011; 
9) Různé; 
10) Závěr. 

 
Ad 1)  Předseda MO přivítal přítomné na jednání HV. 

Ad 2)  Sumarizace úlovků bude zveřejněna na webových stránkách MO Vyškov, celková 
sumarizace prokázala vysokou ( téměř 50 % ) návštěvnost našich vod rybáři z jiných 
organizací a kvalitní zarybnění našich vod v roce 2010 – informaci podal hospodář 
pan Bárek. 

Ad 3)   Jednání jsou ukončena, je určena vítězná firma a práce budou zahájeny 
v prázdninových měsících – předseda MO pan Ing. Uhlíř.  

Ad 4) OÚ Nemojany podalo návrh na ukončení nájemní smlouvy na rybníku Chobot 
k 30.11.2011, trvá na výši nájmu revíru na 25000,- Kč ročně a změnu smluvních 
podmínek v rámci ochrany čistoty vody. Jednání vede Ing. Uhlíř o dalších výsledcích 
bude informovat na příštím HV. 

Ad5)  Na svazové KRK doručen anonym zaměřený na kritiku rekonstrukce rybářského domu 
a vysazení ryb – řešení MRS zatím nevíme. KRK MO provede k 30.6.2011, kdy bude 
uzavřeno 1.pololetí roku, kontrolu hospodaření a na dalším jednání bude informovat o 
výsledku členy hlavního výboru – informaci podal předseda KRK pan Najman. 

Ad6)   Díky přípravě celé akce, zarybnění a výtečnému počasí byly jak závody, tak i Zlatá 
udice hodnocena rybářskou veřejností velmi pozitivně, organizátor akce MS-4 
doporučuje na podzim letošního podzimu zorganizovat rybářské závody ve větším 
měřítku pod vedením MO Vyškov. Závody ukázaly, že je dobré rozvíjet spolkovou 
činnost organizace a tím získávat nové příznivce rybářského sportu a podporovat 



spolkovou činnost jako takovou. Za tuto akci patří poděkování všem organizátorům a 
zúčastněným, kdy největší podíl měli pánové J.Švec a F.Trnavský z MS – 4, kterým 
navrhuji věcný dar – Dárkovou poukázkazku k nákupu rybářského zboží v hodnotě 
500,-Kč - informaci podal předseda MS-4.  

Ad 7)  Dárková poukázka pro pány J.Švece a F.Trnavského schválena jednomyslně – předání  
zabezpečí předseda MO Vyškov, Ing. Uhlíř cestou předsedy MS-4 Ing. Vonderky 
v září 2011. 

Ad 8)  Hospodář MO pan Bárek - v květnu 2011 byly organizovány celkem 3 brigády, kde 
účast členů byla 0,0,2. Toto hovoří o celkové situaci při zabezpečení provádění 
potřebných prací a nutnosti řešení celého problému na konferenci MRS, kdy je 
potřeba komplexně přehodnotit dosavadní systém zabezpečení brigádnické povinnosti. 
Současný systém se jeví jako nevhodný, málo pružný a přežitý. Za těchto podmínek 
nemůže výbor MO pružně reagovat na požadavky pronajímatelů rybníků a dodržování 
uzavřených smluv čehož následkem přicházíme o jednu vodu za druhou.  

Ad 9)  Různé: 

• výbor MO schválil výdejní dobu rybářských dokladů do konce letošního roku. Výdej 
bude probíhat každou středu od 14:00 do 18:00 na rybářském domku Revoluční 24 – 
výdej zabezpečí pokladník MO paní Polková; 

Ad 10)   Závěrem předseda MO Vyškov poděkoval za účast  a oznámil, že příští zasedání   
HV bude dne 12.9.2011 v 18:00 hodin na rybářském domku.  


