
Zápis ze zasedání výboru MO MRS Vyškov. 
 

 
Datum konání: 3.1. 2014 v 17:00 hod. 

Místo konání: kancelář OD Kojál, Vyškov 

Účast: viz. Prezenční listina.   

Přítomno 11 ze 17, jednání je usnášení schopné 

             za KRK: Bc. Bastl Miloš, Škvára Pavel, Stehlík Milan 
 

 
Program: 

1) Zahájení – zpráva o průběhu prověrek MRS Brno; 

2) Uzavření pracovní smlouvy s paní Kolaříkovou; 

3) Informace o termínech konání členských schůzí MS Drnovice a Rousínov; 

4) Projednání udělení bezplatných povolenek za práci v orgánech MO MRS 

Vyškov; 

5) Volba místopředsedy MO MRS Vyškov; 

6) Schválení pronájmu agregátu pro odlov ryb;  

7) Závěr.  
 

 
Ad 1) Předseda MO přivítal přítomné na jednání výboru a informoval výbor o průběhu prověrek 

MRS Brno, které proběhly v Brně. Za naší MO se prověrek zúčastnil předseda, jednatel a 
pokladní MO. Kontrole byly předloženy všechny požadované doklady, bylo provedeno 
vyúčtování známek. Kontrola proběhla bez závad. V průběhu byl předán seznam členů na 
udělení čestného členství.  

Ad 2)  Výbor schválil všemi hlasy uzavření pracovní smlouvy s paní Editou Kolaříkovou, která 
bude zabezpečovat prodej známek a povolenek místo paní Polkové.   

Ad 3) Předsedové MS Drnovice oznámili termíny konání ČS místních skupin v roce 2014: 

  MS Rousínov dne 11.1.2014 od 08:00hod. 

  MS Drnovice dne 19.1.2014 od 10:00 hod., spojeno s prodejem známek a povol. 

Ad 4)  Na základě návrhů předsedů MS a členů výboru projednal a schválil výbor MO udělení 
30 ks bezplatných povolenek k rybolovu pro rok 2014. Povolenky byly uděleny na základě 
odvedené práce ve prospěch MO Vyškov (seznam je přílohou zápisu). 

Ad 5)  Na základě odstoupení pana Menšíka z funkce místopředsedy MO a z funkce člena 
výboru provedl výbor volbu nového místopředsedy organizace. Pro výkon této funkce byl 
navržen a schválen pan Vítězslav Přikryl. Pro 10, Proti 0, Zdržel se 1. Jedním z hlavních 
úkolů nově zvoleného místopředsedy je zavedení kontroly při plnění brigádnické 
povinnosti členů. 

Ad 6) Na základě návrhu pana Marka Latocha z důvodu nutnosti zabezpečení odlovu chovných 
pstruhových vod schválil výbor jednohlasně pronájem agregátu na odlov těchto ryb ve výši 



1000,-Kč/den. Maximálně 2 dny. Dále byl schválen nákup 4 párů dielektrických rukavic. 
Nákup rukavic a pronájem bude do výše 5000,- Kč 

Ad 5)  Na závěr předseda MO Vyškov poděkoval za účast a oznámil, že příští zasedání výboru 
 MO bude dne 11.2.2014 v 17:00 hodin v kanceláři OD Kojál. 
 
Přílohy: 
Prezenční listina. 
Seznam pro výdej bezplatných povolenek 

 

 

 

Zapsal: Ing. Jiří Vonderka – jednatel MO 

 


