
                    ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV p/R  

Ze dne: 8.6.2015

Přítomni :

Kocián Pavel, Ing.           – předseda
Jašek Ondřej, Mgr.          -  místopředseda, omluven 
Holčák Martin, Ing          -  hospodář
Cvikl Zdeněk, Mgr.         -  jednatel

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

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

Bod                             Výsledek   Bod                                Výsledek  

 1 Splněno 11
 2 Na vědomí 12
 3 Na vědomí 13
 4 Splněno 14
 5 Splněno 15
 6 Na vědomí 16
 7 Splněno 17
 8 18
 9 19
10 20

2. Informace předsedy MO, Konference územního svazu dne 23.5.2015

Návrh na posílení Fondu rozvoje revírů (FRR) a sjednocení členských povinností v MO
ČRS
K tomuto bodu se vyjádřila řada delegátů vesměs se záporným stanoviskem se zdůvodněním,
že finanční prostředky již tak v MO ČRS omezené neumožňují zvýšený odvod do FRR a v řadě
případů by došlo k omezení zásadní činnosti v organizaci. 
S opačným  názorem vystoupili  dva delegáti  v tom smyslu,  že  pokud nebude územní  svaz
schopen zajistit stávající rozsah rybářských revírů, bude to pro členskou základnu další podnět
k dalšímu  omezení  odběru  povolenek  a  odchodu  z ČRS.  V náročné  diskusi  byl  návrh  na
zvýšení odvodu do FRR hlasováním zamítnut. 
Následně byl podán protinávrh (p. Matěj, MO ČRS Vítkov) v tom smyslu, aby o částku 200,-
Kč byla zvýšena cena MP povolenky od roku 2016 a uvedené zvýšení bylo využito jako dotace
do FRR. Tento protinávrh byl hlasováním schválen a je součástí usnesení konference.

Příprava kalkulace cen povolenek na rok 2016 
V návaznosti na jednání jarní územní konference zůstávají základní ceny povolenek beze změn,
pouze cena MP roční na rok 2016 bude ve výši 1600, Kč s tím, že navýšená částka 200,- Kč
bude převedena do FRR. Konečné projednání kalkulace povolenek dle plánu práce na říjnovém
zasedání VÚS. 

Všechny MO ČRS  byly upozorněny na nutnost řešit v rámci členské základny udržování 
pořádku a čistoty na   rybářských revírech.



3. Jednatel informoval výbor MO o nutnosti vypracování nových čestných prohlášení s ověřenými
podpisy statutárních zástupců MO v souvislosti s registrací z.s.
 T: ihned                         Z: jednatel

4. Předseda DK pan Miroslav Románek informoval  o aktivu  předsedů  dozorčích komisi  MO,
který  se  uskutečnil  dne 6.6.2015 v Ostravě.  Pan Čilipka,  předseda DK při  VÚS uvedl,  že
zásadním problémem se jeví skutečnost, že zasílané materiály pro DK organizací se k členům
komisí MO ČRS nedostávají. MO Rožnov do této kategorie nepatří  a byla vyzdvihnuta její
příkladná činnost. Aktivu se zúčastnilo 43 osob z 34 organizací. 

 předseda DK

5. Hospodářský odbor

Hospodář MO podal informaci o plánovaném vysazování rybí obsádky do revíru:
- Červen, nádrž U Macečků na H. Bečvě – kapr cca 5,5 q
- Dle plánu v červu, nádrž U Macečků Siven – 100 Kg, Po – 100kg (vše tržní velikost)

Poznámka:

… V případě lovu ryb v nádrži U Macečků ma Horní Bečvě, je lovící povinen zapsat do
kolonky podrevír číslo 1…..

6. Upřesnění plánovaných cílů a plánů CHKO včetně možných dopadů na revír 473002 
Hospodář osloví CHKO ke společnému jednání.

T: červen          Z: hospodář

Zapsal: jednatel Mgr. Zdeněk Cvikl


