
                    ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV p/R   
 
Ze dne: 10.6.2014 
 
Přítomni : 
 
Kocián Pavel, Ing.           - předseda  
Jašek Ondřej, Mgr.          - místopředseda  
Holčák Martin, Ing          -  hospodář 
Cvikl Zdeněk, Mgr.         -  jednatel  

Zuzaňák Roman             - zástupce hospodáře 
Kocián Tomáš                 - pokladník  
Rára Zdeněk                    - zástupce hospodáře 
 

 
Za dozorčí komisi :  Románek Miroslav 
                                    
 
1. Kontrola úkol ů z minulé schůze výboru. 

 
 

                            Výsledek    
 

                               Výsledek   

 1 splněno 11  
 2  na vědomí 12  
 3 splněno 13  
 4 splněno  14  
 5 splněno  15  
 6 splněno 16  
 7 na vědomí 17  
 8  18  
 9  19  
10  20  
 
2. Dne 24.5.2013 proběhla územní konference ČRS v Ostravě. Za MO Rožnov se zúčastnil předseda pan 

Ing. Pavel Kocián. Předseda informoval o průběhu konference a v rámci diskuze na konferenci hovořil k 
plnění povinností v rámci ČRS a zopakoval svou připomínku k rozpočtu ÚS ČRS na rok 2014 v tom 
smyslu, že shledává rozpor mezi rozpočtem na rok 2013 a letošním.  

 
Z usnesení: 
 
Konference ukládá Výboru územního svazu : 
 
- reagovat a řešit přednesené diskusní příspěvky. 
T - 31.7.2014 
- Delegátům Republikového Sněmu a VÚS prosazovat úpravu Stanov ČRS v   3. odstavci 6 b) zrušením 
členství pro nezaplacení pravidelného peněžního   příspěvku do konce dubna příslušného roku.             

T: 31.12.2013 
- Jednateli ÚS ČRS Ostrava  – zaslat všem MO ČRS prezentaci zprávy o činnosti.     
T - ihned  
- Jednateli ÚS ČRS Ostrava  - zajistit pro všechny MO ČRS funkční přístupová hesla na www.rybsvaz-ms.cz 

pro úpravu údajů. 
 

3. Elektrorevize rybářského zázemí – „Boudy“. Prověření termínu revize u pana Libora Křenka. 
 
 T:  2.9.2014                              Z: hospodář 
 
 
 



4. Inventarizace majetku MO Rožnov p.R.  Proběhla bez problémů. Návrh na vyřazení předmětů – 
protokol o vyřazení bude projednán na schůzi výboru dne 2.9.2014 

 
T: 2.9.2014        Z: hospodář 
               předseda DK 
 

5. Digitalizace agendy MO Rožnov p.R. Cílem je archivace spisové agendy MO v elektronické 
podobě, uložení v zabezpečeném datovém úložišti. Digitalizace umožní operativnější řešení 
provozu MO – přenos informací a dat mezi jednotlivými členy výboru a členskou základnou, 
řešení vzniklých problémů.   

 
T: do konce  2014                Z: jednatel 
 

6. Informace hospodářského odboru  
 
- 5.6.  vysazen do nádrže U Macečků PO „“Slovák“, 100 kg tržní velikost 
- 27.6. bude vysazen do toku Pd – tržní velikost, 165 kg, 35 kg do nádrže U Macečků 
- První týden v červenci bude vysazen K3+ do nádrže U Macečků, násada K2 do dolní části 

revíru pod Zubří  
- Násada sivena zůstává i nadále otevřená a bude řešena v závislosti na dostupnosti násady 

spolu s VÚS Ostrava 
 

T: 10.7.  2014                Z: hospodář 
 
7. Informace Rybářské stráže 
 

- Přestupky na úseku rybářství:   
v měsíci květnu  
 - 1 případ na dolním splavu (Tesla), 1 případ na nádrži U Macečků 
 v měsíci červnu  
- 1 případ na nádrži U Macečků 

 
Bylo postupováno dle platných nařízení. 
 
8. Diskuzní fórum na webových stránkách je plně funkční a věříme, že poslouží svému účelu.  
 
 
 
 
Zapsal:   jednatel  Zdeněk Cvikl  


