
Zápis ze schůze výboru MRS Vyškov konané dne 21. 3. 2012 

 

Přítomni členové výboru: Ing. Miroslav Šenkeřík, Ing. Libor Haden, Mgr. Rudolf Plzák, Rudolf 
Chelík, Petr Bárek, Lubomír Hynek, Stanislav Menšík, Marek Latocha, Jan Grec, Radoslav 
Kotík, Marek Jasinski, Vítězslav Přikryl,  Milorád Račanský, Josef Švec, Vladimíra Polková 

Omluveni: Ing. Vlastimil Kučera, Vlastimil Kučera 

Hosté:  Alois Najman předseda KRK, Ing. Jiří Vonderka předseda MS 4 

Schůze je usnášení schopná 

 

1. Schůzi zahájil a řídil předseda Radoslav Kotík 

 

2.  Dotace 

• Firma EDP Komořany poskytla místní organizaci MRS dotaci ve výši 300 000,- Kč. Tato 
dotace bude použita na nákup ryb a následné zarybnění vod revíru.  

• Také město Vyškov hodlá poskytnout MRS dotaci na nákup zařízení a rybářských 
potřeb ve výši 50 000,- Kč.  Za tuto sumu bude zakoupen křovinořez a motorová pila.  

• Další dotace, kterou místní organizace obdrží, je dotace od Krajského moravského 
rybářského svazu ve výši 350 000,- Kč. Dotace bude určena na nákup pomůcek a 
zařízení pro výlovy. 

3.  Došlé faktury 

• Za vypracování projektu na odbahnění Malého Kačence byla uhrazena faktura ve výši 
36 000,- Kč.  

• RWE zaslala výši záloh na plyn v sídle  MRS.  Měsíční zálohy pro letošní rok činí                   
2 500,- Kč měsíčně. 

• Firma rybářství Pohořelice zaslala místní organizaci fakturu za ryby ve výši 62 000,- Kč, 
s datem uskutečnění zdanitelného plnění 23. 3. 2012. V této době naše organizace 
žádné ryby nenakupovala. Vzhledem k tomu, k faktuře nebyla přiložena objednávka, 
přejímací list a nebyl uveden dopravce, domníváme se, že tato faktura nepatří naší 
organizaci.   

4.  Různé 

• Předsedovi KRK  Aloisi Najmanovi byl předám soupis majetku MO, který dosahuje 
výše cca  500 000,- Kč.  Většina majetku se v organizaci již nenachází. Za posledních 



několik roků se neprováděly odpisy a nevyřazoval se z evidence žádný majetek.  KRK 
prověří, zkontroluje a zaprotokoluje majetek, který se skutečně v organizaci nachází.  

• Ing. Vlastimil Kučera nechá vypracovat projekt na dokončení oprav domku místní 
organizace na Revoluční ulici. Objekt nebyl dosud zkolaudován.  

• Ve dnech 20., 21., 28., a 29. dubna se uskuteční brigáda na rybníce Kačenec. Sraz 
bude v 8:00 na hrázi rybníka. Tato informace bude zveřejněna na webových 
stránkách MRS Vyškov.  

• Byly upřesněny termíny konání  rybářských  závodů. Na rybníku v Ježkovicích dne  
19.5. 2012 budou organizovány závody pro dospělé a následující den  20.5. 2012 
bude soutěž „Zlatá udice“ pro mládež do 16 let.    Sraz bude v 7:30 a zahájení v 8:00 
hod.  

• Rybářské závody na Kačenci se z důvodu nedokončených úprav okolí rybníka 
přesouvají z měsíce června až na počátek září.   

• Hospodář Petr Bárek zajistil  6t obilí na zakrmování. Obilí bude rozděleno do rybníka 
Vítovice, Marchanka a Malý Kačenec.  

• Předseda KRK Alois Najman podal zprávu o provedené kontrole pokladny, pokladních 
dokladů a odvedených tržeb za členské známky a povolenky.  

• Ing. Vonderka doplnil správce rybníků Ježkovice – p. Pěček, Studnice a Odrůvky – p. 
Orálek. 

 

5.  Výlovy a zarybnění 

• Výlov rybníka Strhovec. Ochránci přírody nesouhlasí s vypuštěním rybníka.  
Vypuštěním rybníka by došlo k ohrožení  některých  druhů drobných živočichů zde 
žijících.  Ryby mohou být sloveny pouze pomocí sítí   

• Na Chobot bylo vysazeno 395 kg karase, 308 kg kapra, 13 kg sumce a 6 kg štiky. 
• Do vodní nádrže Libuše bylo vysazeno 317 kg kapra a amura, 21 kg sumce, 5 kg štiky, 

0,5 okouna a 5 kg bílé ryby. 
• Do Rybníka Kačenec bylo vysazeno 1791 kg kapra, 151 kg = 37 ks amura, 43 kg = 12 ks 

sumce, 75 kg = 56 ks štiky a 130 kg bílé ryby. 
• Zemědělskému družstvu Račice jako kompenzace za nájemné za 2010 a 2011 bylo 

darováno 57 kg kapra. 
• Na Malém  Kačenci byly sloveny 3 kusy sumce o celkové váze 194 kg. Sumci byli 

vyměněni za 14q kapra na vysazení za dohodnutou cenu 46,- Kč/kg.  
• Výlov rybníka Račice. 293 kg kapra, 10 kg štiky a 8 kg amura. Ryby byly vysazeny do 

chovné vody v Malém Kačenci.  
• Výlov Marchanky. Zde bylo sloveno 300kg lína, 50 kg amura a 15 kg karase. Ryby byly 

vysazeny do sportovní vody na Velkém Kačenci. 
• Z výlovu na Malém Kačenci se prodalo 74 kg ryb za celkovou sumu 6 035,. Kč.  



• Na Jandovce byl zaznamenán nezvykle vysoký úhyn ryb.  Ryby jsou zaplísněné a již 
čtvrtý den po vysazení dochází k úhynu kaprů. Na OHES bude dodán uhynulý kus na 
rozbor a zjištění příčiny úhynu, aby mohla být nasazena účinná léčba. 

• Na Malou Hanou bylo vysazeno 100 kg duhového pstruha o velikosti 28 – 32 cm.  

 

 

Další schůze výboru se bude konat dne 14. 5. 2012 v 18 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Vyškově dne 17. 4. 2012 

 



 


