Český rybářský svaz, z. s. ,
místní organizace Rožnov pod Radhoštěm
Palackého 2678, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Ze dne: 10.02.2020
Přítomní:
Kocián Pavel, Ing – předseda MO
Zdeněk Cvikl, Mgr. - jednatel MO
Jašek Ondřej, Mgr. - místopředseda MO
Holčák Martin, Ing. – hospodář MO

Zuzaňák Roman - zástupce hospodáře MO
Rára Zdeněk – zástupce hospodáře MO
Kocián Tomáš - pokladník MO
Dozorčí komise: Miroslav Románek

Program únorové schůze:
Jednatel MO, Mgr. Zdeněk Cvikl informoval o příchozí poště za leden a počátek února, konkrétně o
rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o Povolení vypouštění odpadních vod ČOV v katastru obce Zubří,
s platností do 31.03.2023.
Podal dále info o průběžném stavu prodeje a výdeje povolenek do 10.02.2020. Připravuje zaslání informací
z rybářské agendy RYBY19 na VÚS Ostrava, konkrétně panu Jaroňovi. Prozatím je na Fond rozvoje revíru
vybráno už +- 20 000 Kč.
Jednatel seznámil členy výboru MO se statistikami úlovků ze všech povolenek členů naší MO. Informoval
dále o žádosti jednoho člena MO, absolvovat kurz pro Rybářskou stráž, tato žádost byla ihned telefonicky
vyřízena s panem Petrem Machalou na VÚS Ostrava.
Předseda MO, Ing. Pavel Kocián informoval, že se v pátek 14.02.2020 zúčastní, spolu s jednatelem schůzky
iniciované předsedou MO Hustopče nad Bečvou, panem Pernickým, týkající se tzv. rybářské turistiky a
problematiky výdeje povolenek členům jiných MO, kteří nemají např. splněnou brigádnickou povinnost.
Dále navrhl jednatele a místopředsedu MO na účast na Poradu předsedů MO v Přerově, 22.02.2020.
Pokladníkovi MO dal za úkol zpracovat inovovaný plán cestovních náhrad pro rok 2020.
Dále se předseda spolu s jednatelem MO a pokladníkem MO pozastavili na výši narůstajících poplatků za
příchozí platby provedené formou vkladových složenek. Navrhli, že na Výroční členské schůzi bude
projednáno navýšení poplatků za vkladový list na částku 100 Kč, tak aby byla upřednostněna forma úhrady
bezhotovostním převodem na účet.
Předseda dále připomenul, že se blíží termín, do kterého musí jednotliví členové výboru MO dodat podklady
pro Výroční členskou schůzi, která proběhne v neděli 22.03.2020 od 09:00 v Kině Panorama.
Ve spolupráci s účetní MO připraví účetní uzávěrku za rok 2019 (spolu s vyhodnocením rozpočtu, který musí
být dodán do Obchodních listin zapsaného spolku). Podklady dodá jednatel MO (program schůze, komise,
info o členské základně, jubilanti, hospodář MO – zarybnění, vysazování plůdku, úlovky, práce na revíru,
práce s mládeži – R.Zuzaňák, práce rybářské stráže – T.Strnadel, dozorčí komise – M.Románek),
Pokladník MO Tomáš Kocián navrhl zrušení informační vitrínky na Poště v Rožnově p.R., z důvodů výrazného
nárůstu poplatku za pronájem plochy.
Předseda dozorčí komise – M.Románek informoval o nutnosti doplnit chybějícího člena do dozorčí komise.
V současné době pracuje komise jen ve dvou členech (p. M. Románek, p. M. Javorek), na web byla přidána
výzva, aby se ozvali případní zájemci. Na Výroční členské schůzi proběhnou mimořádné doplňující volby.

Hospodářský odbor:
Ing. Martin Holčák – hospodář MO informoval o přípravách hospodářských prací na revíru, potvrdil plán
nákupu plůdku do chovných potoků v počtu cca 150 000 ks od dodavatele – Pstruhařství Vlastimil Raška.
Pan Roman Zuzaňák informoval výbor o přípravách soutěžních týmů na závody v letošní sezóně.
Místopředseda MO Mgr. Ondřej Jašek ukázal dílčí změny na nově připravovaném webu, který běží na adrese
http://www.crs-roznov.cz/wordpress/, kde bude do konce března, pak nahradí současný web. Připomínky
k novému webu můžete zasílat přímo na jaseko@seznam.cz nebo telefonicky na733619389.

ÚKOLY ZE SCHŮZE VÝBORU MO V ÚNORU:
ÚKOL č.1: Měsíční hlášení počtu plátců do rozvoje revíru – prodejce povolenek – Mgr.
Zdeněk Cvikl – každý měsíc
ÚKOL č.2: Aktualizovat současný web - výzva dozorčí komise + info o novém webu – Ondřej Jašek - ihned
ÚKOL č.3: Podklady pro Výroční členskou schůzi – zaslat předsedovi MO – výbor MO – do konce února
ÚKOL č.4: Účast na schůzce v Hustopečích nad Bečvou – 14.02.2020 a v Schůzce předsedů MO v Přerově –
22.02.2020 – předseda MO, jednatel MO, popřípadě místopředseda MO
ÚKOL č.5: Zpracovat plán cestovních náhrad pro rok 2020 – pokladník MO - ihned

Zápis ze schůze výboru zapsal místopředseda MO, Mgr. Ondřej Jašek

