
Zápis ze zasedání výboru MO MRS Vyškov. 
 
 

Datum konání: 3. 6. 2013 v 17:00 hod. 

Místo konání: Revoluční 24, Vyškov 

Účast: viz. příloha zápisu - prezenční listina 
 

             za KRK: Stehlík Milan 
 

Program: 
1) Zahájení - předsedající; 

2) Zpráva o hospodaření (stav účtu, platby a příjmy);  

3) Odstoupení z funkce místopředsedy a z výboru MO Vyškov; 

4) Volba nového vedoucího rybářské stráže; 

5) Konání rybářských závodů u příležitosti oslav 90. výročí založení MO 

Vyškov a konání soutěže mládeže Zlatá udice; 

6) Různé; 

7) Závěr. 
 

Ad 1) Předseda MO přivítal přítomné na jednání výboru a dále pak konstatoval, že je přítomno 
11 ze 17 členů výboru MO Vyškov a jednání je usnášení schopné. 

Ad 2) Předseda MO seznámil členy výboru se stavem účtu a s uskutečněnými příjmy a výdaji za 
období od poslední schůze. Nejvýznamnějším výdejem v tomto období byla platba na 
účet MRS Brno v celkové výši 658.160,- Kč / dluh v zarybnění v předchozích letech. 
Konečný zůstatek na účtu k 31.5.13 je 262 039,88 Kč. Výpis z účtu projednán a přiložen 
k zápisu jako příloha 2/2. Všechny příjmy i výdaje jsou zaneseny v ekonomické evidenci 
organizace.  

Ad 3) Místopředseda MO Vyškov pan Menšík oznámil členům výboru své odstoupení z funkce 
místopředsedy a zároveň i výboru MO Vyškov bez udání důvodu. Písemné oznámení 
doloženo a založeno k zápisu jako příloha 3/1. 

Ad 4)   Na základě dřívějšího prohlášení pana Jasinského o odstoupení z výboru MO Vyškov a 
tím i z funkce vedoucího RS provedl výbor volbu nového vedoucího Rybářské stráže, 
kterým byl počtem hlasů 10 pro, 0 proti a 1 se zdržel zvolen pan Marek Latocha 

Ad 5) Jednatel MO Vyškov zopakoval program „Oslav 90. Výročí založení MO MRS Vyškov“ 
v jehož rámci proběhnou dne 15. 6. 2013 druhé rybářské závody na Velkém Kačenci a 
zároveň i závěrečné kolo soutěže mládeže“Zlatá udice.“  Základní časový rozvrh konání 
této akce je následující: 

             Závody: 05:00 – 05:50 prezentace 
      06:00 – 11:00 1. kolo závodů      
      11:00 – 12:00 přestávka 
      12:00 – 16:00 2. kolo závodů 
      17:00  - vyhodnocení 



 Hlavní organizátor: výbor MO Vyškov 
 
             Zlatá udice: 07:30 – 08:00 prezentace 
            08:00 – 12:00 soutěž v lovu      
            12:00 – 12:30 přestávka 
            12:30 – 13:00 znalostní soutěž 
            13:00 – 14:00 dovednost (hod na cíl) 
            14:30 -   vyhodnocení (slavnostní předání dokladů mladým rybářům) 

A v dalším byly podrobně rozebrány jednotlivé body organizačního zabezpečení celé akce, ale i 
zodpovědnost za splnění dílčích úkolů (zabezpečení parkování, občerstvení, prezentace apod.). 

14.6.13 sraz zainteresovaných osob na přípravě a zabezpečení akce: 16:00 hod.  U Hubertky  

Ad 6) V různém bylo projednáno: 

            Informace o obdržení sponzorského daru od AD Brtník - Přikryl; 

 
Ad 6)  Závěrem předseda MO Vyškov poděkoval za účast a oznámil, že příští zasedání výboru 
MO bude dne 24. 7. 2013 v 17:00 hodin na rybářském domku, Revoluční 24. 

 
 

 
 
 
 
Zapsal: Ing. Jiří Vonderka – jednatel MO  


