
Zápis ze schůze výboru MRS Vyškov                                                                    
konané dne 10.11.2011 

 

Přítomni:  Ing. Jiří Kubín, Ing. Vlastimil Kučera, Ing. Jiří Vonderka,     Petr 
Bárek, Ing. Radoslav Verner, Marek Jasinski, Vladimíra Polková  

Omluveni:  Ing. Petr Uhlíř, Vlastimil Kupčík 

 

Schůzi  řídil:  Ing. Vlastimil Kučera 

 

1. Kontrola plnění úkolů  

Petr Bárek informoval, že aktualizace a doplnění  našich webových    
stránek  o usnesení z členské schůze 2010 a výpisu ze sumáře bude 
provedena až  13.11. 2011 

Vladimíra Polková zaslala dne 20.10. dopis panu Josefu Prajkovi, 
prominutí brigád v roce 2012 

   

2. Informace: 

Členové výboru byli informování o pokračování  stavebních prací na 
rybníku Kačenec.   Vybagrování by mělo být dokončeno závěrem 
roku. Napouštění rybníku by se  podle předpokladu mělo zahájit 
počátkem roku 2012 

Ing. Jiří Kubín podal informace o brigádě, která byla zorganizována 
na rybníku Jandovka. Zde se zpevňoval břeh.                                                      
Upozornil na nutnost  vypracovat do konce roku  seznam odměn pro 
členy za vykonané práce v roce 2011.                                                                        

Úklid okolo rybníku se provedl také v Ježkovicích, jak  informoval  
předseda místní skupiny Ing. Jiří Vonderka.                                                         
Dále oznámil členům výboru, že Svatopluk Smutník rezignuje na 
funkci jednatele MO MRS  Vyškov.  Rezignace nebyla podána 
písemně.   

Petr Bárek informoval o  dovozu  8 q střevle na krmení  candáta 

  



3. Diskuse: 

Ing. Kubín vznesl  požadavek na nákup obilí na jarní krmení na 
rybníce Jandovka 

Marek Jasinski poukázal na obtížnost získávání nových  a nečinnost 
některých stávajících členů rybářské stráže. Dal návrh, že finanční 
odměny (náhrada za projeté pohonné hmoty) pro členy RS by byly 
jistou motivací  ke zlepšení jejich činnosti.  

  

8. Úkoly: 

Petr Bárek  zajistit nákup  5 q  obilí na jarní krmení .                                         
Termín:  do  29. 2.  2012 

Předsedové skupin a členové hlavního výboru  vypracovat a 
předložit předsedovi  seznam na odměny za práci v roce 2011.                                                                                        
Termín:   do příští výborové schůzi, tj.   8.12. 2011                                                                                                                      

 

 

Příští schůze výboru  se bude konat  ve čtvrtek  8. prosince 2011 v 18 
hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Vyškově dne 10.11.2011 

Zapsala: Vladimíra Polková 


