
                    ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV p/R  

Ze dne: 13.4.2015

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, Javorek Martin
                                   
1. Kontrola úkol ů z minulé schůze výboru.

Bod                             Výsledek   Bod                                Výsledek  

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

2. Výroční členské schůze dne 22.3.2015
Předseda MO provedl celkové zhodnocení průběhu VČS.  Schůze byla dobře organizačně za-
jištěna  a  připravena.  Pracovní  část  měla  hladký  průběh.  Nová  forma prezentace  výsledků
činnosti MO byla členskou základnou kladně hodnocena. Jako negativní byla hodnocena nízká
účast členské základny (15, 6 %) a fakt, že ani Výbor územního svazu v Ostravě nedelegoval
svého zástupce. 

3. Jednatel informoval výbor MO (informace podána i na VČS) o změně názvu organizačních
jednotek ČRS: dnem 4. 3. 2015 nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze Fj.
25077/2015, kterým byla zapsána změna názvu spolku (doplnění zkratky z. s.).  Od tohoto dne
jsou organizační jednotky, jichž se usnesení týká, povinny používat název přesně tak, jak je
uveden  v usnesení  Městského  soudu  v Praze.  Rovněž  tak  jsou  v případě  požadavku  při
úředních jednání předkládány nové Stanovy ČRS schválené XV. Republikovým sněmem ČRS
22. 11. 2014, které jsou v ověřené podobě k dispozici na územních svazech. Nutnost změny
razítek a oznámení změny názvu na příslušných úřadech (katastr nemovitostí, finanční úřad
atd.).  Celý  název   místní  organizace  zní:  Český  rybářský  svaz,  zapsaný  spolek,  Místní
organizace Rožnov pod Radhoštěm.

 T: ihned                         Z: jednatel

4. Z dalších informací VÚS
- Termín pro úhradu členského příspěvku: 30. duben roku (změna termínu nemá vliv na po-

vinnost vrátit přehled o úlovcích a o docházce do 15 dnů po skončení platnosti povolenky 
k lovu)



- S platností od 1.1. 2015 ukončil provoz Rybářského domu v Roudně u Slezské Harty ( za-
řízení  nadále  provozuje Obecní úřad Roudno včetně pronájmu chatek místním organiza-
cím). Provoz půjčovny loděk a výdej povolenek v obci Roudno bude i nadále zajištěn.

5. K 30.4.2015 bude provedena uzávěrka členské základny. Bude proveden rozbor zaměřený na
stav členství a plnění brigádnické povinnosti.

T: 11.3.2015                       Z: jednatel
   Rára Zdeněk

6. Hospodářský odbor
Hospodář informoval výbor o výsledcích jarních prací  v revíru.
- Chovné potoky – odloveno celkem 5895 ks Po.
- Zarybňovací plán – násada plůdku Po bude odebrána z MO Jilemnice koncem dubna, počet

100 000 ks.
- Zarybňovací plán – kapr. Výhled - zarybnění přehrady proběhne na přelomu měsíce května a
června, kapr bude hájen.

- Dne 12. 4. bude vysazen do toku tržní Pd, celkem 117 Kg.

T: 4-6/2015          Z: hospodář

Na celém revíru byla provedena obnova informačních cedulí a jejich zviditelnění prořezem.

Zástupci odboru se  zúčastnili jednání za účasti zástupců  POVODÍ MORAVY, s.p. Závod Horní
Morava – Olomouc, CHKO Beskydy -  „Rožnovská Bečva, km 17,568 – 17,810, Dolní Bečva,
management  nánosů“.  Předmětem  jednání  byl  rozsah,  způsob  těžby  nánosů  s důrazem  na
zachování stávajících tůní nebo prohlubní ve dně tzn. Zachování přirozeného charakteru toku. 

7. Pan Zuzaňák Roman podal informaci o proběhlém závodu dětí v rybolovu na nádrži u pana
Halamíčka M. na Dolních pasekách v Rožnově p.R. Celkem se akce zúčastnilo 21 dětí. Čerpání
financí proběhlo dle schváleného rozpočtu.

6. Informace - Sjednocení brigádnické povinnosti v rámci ÚS Ostrava a zajištění prostředků pro
nákup revírů do majetku ÚS Ostrava. 
Na základě předchozích aktivit byl k jednání přizván předseda naší MO pan Ing. Pavel Kocián.

1. Komise se jednomyslně usnesla, na návrhu sjednocení minimální výše brigádnické
povinnosti platné pro všechny MO v rámci ÚS Ostrava a to ve výši 800 Kč (10 hod
po 80 Kč).

2. Vzhledem k současným  potřebám bude nutné změnit  současné stanovy tak,  aby
finanční  plnění  brigádnické  povinnosti  bylo  povinné  pro  každého  člena  MO  s
následnou možností účasti člena na placené brigádě – podle skutečných potřeb MO.

Komise konstatovala, že do příští schůzky pracovní komise bude nutné, aby předkladatelé ná-
vrhů na tvorbu fondu pro nákup revírů provedli detailní zpracování svých návrhů, které před-
loží pracovní komisi.

Zapsal: jednatel Mgr. Zdeněk Cvikl


