
                    ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV p/R   
 
Ze dne: 1.4.2014 
 
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 
                                    
Hosté :  Holiš Martin 
 
 
1, Kontrola úkolů z minulé schůze výboru. 
 

                            Výsledek    
 

                               Výsledek   

 1 splněno 11  
 2  na vědomí 12  
 3 splněno 13  
 4  14  
 5  15  
 6  16  
 7  17  
 8  18  
 9  19  
10  20  
 
1. Výroční členská schůze MO ČRS Rožnov p.R.  dne 16. 3. 2014 

Předseda MO provedl zhodnocení VČS. Schůze byla dobře organizačně zajištěna a připravena. 
Volby proběhly bez problémů, pracovní část měla hladký průběh. Seznámil zvolené členy 
s návrhem rozdělení funkcí členů nově zvoleného výboru MO po předchozí konzultaci 
s jednatelem. Návrh byl akceptován (viz webové stránky a vývěsní skříňky). Funkce ekonoma 
MO bude vykonávána externě, prostřednictvím dohody o provedení práce. Jako negativní byla 
hodnocena tradičně nízká účast členské základny a fakt, že ani Výbor územního svazu v Ostravě 
nedelegoval svého zástupce.  

  
2. Jednatel provedl nutné administrativní úkony – zavádění nových členů MO do funkcí (adresář 

kontaktů, klíčový systém objektu Bouda, razítka MO).  Razítka a klíče byly protokolárně 
předány uživatelům. Evidencí klíčového systému včetně razítek byl pověřen jednatel 

 
 T:  ihned                              Z: jednatel 
 
3. Výbor MO schválil nákup nového balíku operačního systému Windows 7 včetně office 10. U 

stávajících používaných systémů Windows XP již není zajištěna plná obrana proti novým virům.   
V této souvislosti bude provedena i inovace používaných notebooků.  

 
 T:  13.5.2014                                           Z: předseda 
 
 



4. V souvislosti se zvolením nového výboru MO prověří pokladník podpisové vzory v bance a 
připraví nový návrh. 

 
T: 13.5.2014        Z: pokladník 
 

5. Rybářské závody pro děti na rybníčku - Horní paseky v Rožnově p.R. dne 6.4.  Bylo schváleno navýšení 
původní částky na akci (4000,- Kč) o 600,- Kč (nákup pohárů pro vítěze). 

 
T: 6.4.2014        Z: Zuzaňák Roman  

 
6. Provedení revize proškolení lovících rybářů MO Rožnov p.R. v návaznosti na Vyhlášku 50/1978 Sb.o 

odborné způsobilosti v elektrotechnice.  
 

T: 13.5.2014        Z: hospodář 
 

7. Inventarizace majetku MO Rožnov.  Provede hospodářský odbor za účasti členů DK. Výbor 
doporučuje složení: hospodář, zástupce hospodáře a člen DK 

 
T: kv ěten 2014               Z: hospodář, předseda DK 
 

8. Informace hospodářského odboru  
 

- Hospodář podal informaci o projednávání nového manipulačního řádu Zuberského náhonu. 
Jednání budou i nadále pokračovat, záležitost ještě není uzavřena. 

- v 15. týdnu bude vysazeno cca 100 kg PD z prostředků MO ČRS Rožnov do celého lovného 
toku 

- 70 kg Siven do přehrady 
- Plůdek PO cca 40000 ks  (50 %)  - vysazování do chovných potoků  
- Slovování chovných potoků – k datu 1.4. sloveno celkem 3817 PO2 (48% zarybňovacího 

plánu) 
- Do toku bude vysazeno 3000 ks Lipana dle zarybňovacího plánu z prostředků VÚS Ostrava 
- Zarybnění z vlastních prostředků – Kapr na přehradu - bude realizováno do měsíce června. 

Předpoklad cca 4 q. 
 

T: Průběžn Z: hospodářský odbor 
 
9. Odeslání vyplněného dotazníku VUS Ostrava – kontakty na členy výboru, adresa, usnesení 

z výroční členské schůze. 
 
 T: ihned            Z: jednatel 
 

10. Termíny schůzí výboru MO Rožnov p.R. 
 

1.4., 13.5., 10.6., 2.9., 14.10., 11.11.,  12.12. – vždy sudý týden, vždy v 17 hodin v Boudě 
 
 
 
 
 
 
Zapsal:   jednatel  Zdeněk Cvikl  


