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: 18.10.2021
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
Kocián Tomáš, pokladník MO

Rára Zdeněk – zástupce hospodáře MO
Románek Miroslav (dozorčí komise)
Omluven:
Tomáš Strnadel (rybářská stráž)

KONTROLA ÚKOLŮ ZE ZÁŘIOVÉ SCHŮZE VÝBORU MO:
Úkol č.11 (2021) – Prověření výzvy o daňovém nedoplatku za rok 2017 – externí účetní, jednatel, předseda
MO – termín IHNED – SPLNĚNO – chyba byla na straně FÚ, nedoplatek byl vrácen na účet MO
Úkol č.12 (2021) – Zřízení datové schránky MO, s možnosti přístupu více osob – možnosti zjistí jednatel –
Mgr.Zdeněk Cvikl – do říjnové schůze – SPLNĚNO – zatím není potřeba datovou schránku zřizovat
Úkol č.13 (2021) – Testování nabízeného evidenčního programu a zjištění ceny u dodavatele – jednatel
Mgr.Zdeněk Cvikl – termín do říjnové schůze – SPLNĚNO – jednatel oslovil dodavatele, ale ten ještě neposlal
(k 18.10.2021) konečnou cenovou nabídku
Úkol č.14 (2021) – Výzva pro všechny členy MO Rožnov – návrh kandidátní listiny do Výboru MO pro
nadcházející volby v roce 2022 – všichni členové MO Rožnov pod Radhoštěm – termín – průběžně do března
2022 – SPLNĚNO – VÝZVA VISÍ NA WEBU A VÝVĚSKÁCH ORGANIZACE
Úkol č.15 (2021) – Internetová přípojka do Boudy – jednatel MO do říjnové schůze zajistí 2-3 cenové nabídky
– V JEDNÁNÍ
Úkol č.16 (2021) – Pozvánka pro předsedu rybářské stráže na říjnovou schůzi 18.10.2021 – zajistí
místopředseda MO – O.Jašek – IHNED – předseda rybářské stráže neměl v den konaní schůze výboru volno,
je v kontaktu s jednatelem a spojil se
PROGRAM ŘÍJNOVÉ SCHŮZE ČRS MO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Jednatel MO Rožnov, Mgr. Zdeněk Cvikl
Informoval o stavu jednání s Finančním úřadem ohledně nedoplatku z roku 2017, který byl na základě
požadavku FÚ uhrazen a po kontrole v plné výši opět navrácen na účet MO.
Dále podal info o obdržení dopisu, který přišel z Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru životního prostředí
a zemědělství, oddělení zemědělství, lesního hospodářství a myslivosti, týkající se plánované kontroly, která
má proběhnout 26.10.2021. Kontrola hospodaření MO se má týkat období od 1.1.2018. Jednání se bude
účastnit za Krajský úřad MVDr. Petra Mačáková Mišáková, za MO – hospodář Ing.Martin Holčák + jednatel
Mgr.Zdeněk Cvikl, popřípadě předseda Ing.Pavel Kocián.
Jednatel dále seznámil členy výboru s podmínkami pojištění statutárních členů, které přišly z VÚS Ostrava
(Pavel Němec).

Předseda MO – Ing.Pavel Kocián požádal jednatele, hospodáře a pokladníka ve spolupráci s účetní MO, paní
Parmovou, aby připravili podklady pro účetní uzávěrku roku 2021, v termínu do 5.11.2021. Hospodářský
odbor má taky do tohoto termínu podat podklady o nákupu materiálu pro hospodářskou činnost. Proběhlo
hlasování o nákupu materiálu, které bylo celým výborem jednomyslně schváleno.
Výbor MO schválil částku do výše 40 000 Kč na nákup materiálu pro hospodářskou činnost (nová
elektrocentrála a čerpadlo).
Hospodář MO – Ing.Martin Holčák podal souhrné info o hospodářských činnostech a to:
8.10 bylo vysazeno 100 kg lína do údolní přehrady Horní Bečva, 13.10. bylo vysazeno 110 kg pstruha
potočního obecného /PO2) do toku Rožnovské Bečvy. Vysazování kapra do přehrady by mělo proběhnout do
konce října, dle dodavatele. V plánu je i vysazení amura a ostroretky. O hájení po vysazení budou rybáři
informování na cedulích, vývěskách a na webu MO.
13.10. proběhlo jednání VÚS + MO Rožnov + povodí Moravy + stavební firmy Natrix týkající se oprav
Rožnovské Bečvy – nábřeží v Rožnově pod Radhoštěm. Práce související se záchranným přelovem vodních
živočichů byly odhadnuty na cca 105 hodin, byly odhadnuty náklady ve výši cca 300 000 Kč, které budou
fakturovány MO na vrub stavební firmy, provádějící stavební práce. Fakturováno bylo prozatím 96 000 Kč,
zbytek by měl být do konce roku 2021!
Pokladník MO – Tomáš Kocián potvrdil přijetí vrátky z Finančního úřadu na účet MO.

Výzva pro všechny členy MO Rožnov, aby se ozvali ohledně zájmu o
kandidaturu do Výboru MO pro volby v roce 2022.
ÚKOLY ZE ŘÍJNOVÉ SCHŮZE:
VÝBOR MO SCHVALUJE NÁKUP MATERIÁLU PRO HOSPODÁŘSKOU ČINNOST DO VÝŠE CCA 40 000 Kč
(NOVÁ ELEKTROCENTRÁLA + ČERPADLO)
Úkol č.17 (2021) – Kontrola hospodaření MO ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru ŽP –
proběhne 26.10.2021 – Ing.Martin Holčák, Mgr. Zdeněk Cvikl
Úkol č.18 (2021) – Podklady pro účetní uzávěrku roku 2021– jednatel, hospodář a pokladník ve spolupráci
s účetní MO, paní Parmovou – do 5.11.2021 poslat Ing.Kociánovi
Úkol č.19 (2021) – Nákup materiálu pro hospodářskou činnost (nová elektrocentrála + čerpadlo) –
hospodář MO – Ing.Martin Holčák – termín do 5.11.2021 (nebo alespoň finanční rozvaha)
Úkol č.20 (2021) – Kontrola nového webu, obsahu a funkčnosti některých odkazů – zajistí místopředseda
MO – O.Jašek – do listopadové schůze
Úkol č.21 (2021) – Výzva pro všechny členy MO Rožnov – návrh kandidátní listiny do Výboru MO pro
nadcházející volby v roce 2022 – všichni členové MO Rožnov pod Radhoštěm – termín – průběžně do března
2022
Úkol č.22 (2021) – Internetová přípojka do Boudy – jednatel MO do listopadové schůze zajistí 2-3 cenové
nabídky

Zápis zapsal 18.10. 2021, místopředseda MO, Mgr. Ondřej Jašek

