
 

Zápis ze schůze výboru MRS Vyškov konané dne 8. 10. 2012 
 

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

Omluveni:  Vlastimil Kučera, Josef Švec 

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

Schůze je usnášení schopná 

1.  Zhodnocení rybářských závodů  
• Předseda organizace Radoslav Kotík zhodnotil průběh uskutečněných rybářských závodů. 

Organizaci i průběh závodů hodnotil kladně. Závody se v naší organizaci konaly zhruba po 10 
letech. Byly tam drobné nedostatky, které se operativně řešily. Poděkoval všem, kteří byli 
nějakým způsobem do závodů zainteresováni.  Zvláště pak poděkoval Marku Jasinskému a týmu 
rozhodčích za dobrou organizaci závodů a Petru Bárkovi za technické zajištění závodů. Poděkoval 
i členům MS Drnovice za poskytnutí stanů a zajištění občerstvení.  

• Přesné vyčíslení nákladů a zisku zatím není zpracováno, neboť nejsou k dispozici všechny doklady.  
S výsledkem budou členové výboru seznámeni na další výborové schůzi.  

• Vladimíra Polková kritizovala, že prodávající ve stáncích vedli nedostatečnou, nebo vůbec žádnou 
evidenci o prodaných výrobcích, porcích, ceně, evidenci stravenek a neprodaného zboží.  Nebylo 
potom možné zjistit, proč v některém případě byl velký rozdíl mezi skutečnosti a předpokládanou 
výší tržby.  

• Marek Jasinki poděkoval Ing. Šenkeříkovi za zpracování propozic závodů. 

 

2. Různé 
• V měsíci listopadu budou sloveny tři rybníky: 

o Soukromý rybník ve Vítovicích o velikosti 0,49 ha.  Za výlov naše organizaci požaduje částku 
8000,- Kč. V této hodnotě nám budou dodány ryby.  Výlov se uskuteční v neděli 14. 10. 
2012. 

o Dalším, v pořadí druhým rybníkem bude výlov Jandovky.  Výlov je naplánován na 27. 10. 
2012. Zahájení výlovu bude v 7 hod.  

o Posledním, třetím rybníkem bude rybník Račice, u kterého je datum určeno na 3. 11. 2012. 
 



• Hospodář MO Petr Bárek dal požadavek na zakoupení  zařízení  k výlovu v hodnotě 100 000,- Kč. 
Výbor o tomto požadavku hlasoval.  Všech 15 přítomných členů výboru zamýšlený nákup 
odsouhlasilo. Nikdo nebyl proti, ani se nezdržel hlasování.  Dovoz zakoupeného zařízení zajistí 
Marek Jasinski spolu s Radkem Svobodou.  

• Z Tovačova budou zakoupeny ryby na vysazení v hodnotě 20 000,- Kč.  Zarybňování  se provádí 
dle zarybňovacího plánu. 

• V listopadu bude provedena inventura drobného hmotného majetku. Přesný termín bude teprve 
dohodnut.  Inventarizační komise bude ve složení: Ing. Miroslav Šenkeřík, Ing. Libor Haden a 
předseda MO Radoslav Kotík.   

• Předseda KRK Alois Najman informoval o havárii na řece Hané. V důsledku této havárie došlo 
k úhynu ryb v úseku Hoštice-Heroltice až po Němčice na Hané.  Uhynulé ryby odnesla voda a 
nebylo možné je vylovit a doložit tak důkaz o způsobené škodě a tudíž ani nárokovat odškodné. 
Odškodné bude požadovat pouze MO  MRS Němčice na Hané.  

 

 

Další schůze se bude konat v pondělí 5. 11. 2012 v 18 hodin.  
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