
                    ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV p/R   
 
Ze dne: 13.5.2014 
 
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  splněno 12  
 3 rozpracováno 13  
 4 splněno  14  
 5 splněno  15  
 6 splněno 16  
 7 rozpracováno 17  
 8 na vědomí 18  
 9 splněno 19  
10 Na vědomí 20  
 
2. Funkce ekonoma MO Rožnov p.R. bude zajišťována externě, na základě dohody. Seznámení 

s ekonomikou MO proběhne ve spolupráci s předsedou a pokladníkem MO.   
 
T: ihned         Z: předseda 
              pokladník 

  
3. Jednatel a zástupce hospodáře informoval výbor o pracovní schůzce dne 29.4.2014 – oprava jezu 

u Eroplánu a odstranění sedimentů. Na základě vyjádření VÚS, CHKO a MO Rožnov p.R. bylo 
rozhodnuto: sedimenty nad jezem budou z 1/3 vytěženy na úroveň běžného dna v této části toku. 
Další 2/3 sedimentu budou vyspadovány až k cyklostezce včetně odstranění náletů keřů a 
stromů. Sediment pod jezem bude vytěžen a odvezen celý. MO Rožnov bude informována 
s předstihem tak, aby mohla zajistit bezpečnost rybí obsádky v tomto úseku odlovem. 

 
 T:                                Z: hospodář 
 

Konference VÚS dne 24.5.2014 – delegován předseda a místopředseda MO Rožnov p.R. 
 
 T:  24.5.2014                                           Z: předseda 
 
 
4. Kyslíková bomba – vrácení firmě LINDE v pobočce Rožnov p.R. 

 
T: ihned         Z: Románek M. 
 



5. Provedení revize proškolení lovících rybářů MO Rožnov p.R. v návaznosti na Vyhlášku 50/1978 Sb.o 
odborné způsobilosti v elektrotechnice. V rámci revize proškolení členů lovících čet byl zajištěn pan 
Libor Křenek. 

 
T: 10.6.2014        Z: hospodář 
 

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

 
T: 31.5. 2014                Z: hospodář, předseda 
DK  
 

7. Informace hospodářského odboru  
 
- Na základě žádosti hospodářského odboru VÚS Ostrava budou odeslány kopie všech 

násadových listů včetně faktur (rok 2014). 
 
T: 10.6.2014        Z: hospodář 
 
- Na základě podnětů z výroční členské schůze výbor rozhodl o uvolnění částky 90000,- Kč, 

která bude využita na zarybnění revíru 473002 včetně nádrže U Macečků nad rámec 
zarybňovacího plánu.  

- Upřesnění násady K3 do nádrže U Macečků – 30000,- Kč 
- Upřesnění násady K2 – K3  - do dolní části revíru pod Zubří – 3500,- Kč 
- V měsíci červnu bude provedeno zarybnění revíru Pd nad rámec – 15000,- Kč 
- K 12.4. 2014 bylo dokončeno slovování chovných potoků, bylo vysazeno 5147 ks Po2 – Po3, 

což představuje 64% zarybňovacího plánu 
- 13.4.2014 byl dosazen plůdek Po – 40000 ks. Celkem vysazeno 80000 ks 
- V 15. Týdnu vysazen do toku Pd – tržní velikost, celkem 110 Kg. 

 
 
 
 
 
Zapsal:   jednatel  Zdeněk Cvikl  


