
                    ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV p/R  

Ze dne: 11.12.2015

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, Ing.Jaromír Kudlák, Miroslav Halamíček, Tomáš Strnadel
                                   
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 Rozpracováno 16
 7 Na vědomí 17
 8 18
 9 19
10 20

2. Hospodářské prověrky

K činnosti MO Rožnov nebyly vzneseny žádné připomínky. Vyúčtování povolenek včetně ode-
brání nových pro rok 2016 bez problémů. Za MO byl předložen návrh na dotaci ve výši 16000,-
Kč na rok 2016 pro činnost mládeže. MO Rožnov byly na úhradu zvýšených nákladů v rámci
činnosti s mládeží doporučeny projektové tituly MŠ ČR.  MO Rožnov p.R. zpracuje sumarizaci
úlovků za všechny vydané územní povolenky MP a P v programu Ryby profesionál – verze pro rok
2015 včetně evidence docházek a  kontrol RS. MO vydávají povolenky (kromě krátkodobých)
pouze členům vlastní organizace. Do 31.1.2016 je MO Rožnov povinna předložit VÚS Ost-
rava návrhy na nové členy rybářské stráže.  Zarybňovací plán Po na revíru 473002 v roce
2015: 74% plnění z vlastní produkce, výhled na rok 2016 je nutno hodnotit v souvislosti s průtoky v to-
cích v roce 2015. Hodnocení činnosti DK MO Rožnov p.R.: Činnost komise je na potřebné úrovni – bez
připomínek.

3. Předseda Mo Ing. Kocián provedl hodnocení činnosti výboru a organizace za rok 2015. Řízení
a  činnost  organizace  je  na  dobré  úrovni.  Svědčí  o  tom  plnění  rozpočtových  pravidel  –
hospodářský  výsledek  vykazuje  před  vlastní  uzávěrkou  plusové  hodnoty.  Byla  vyzdvižena
činnost  hospodářského  odboru  (péče  o  rybí  obsádku,  odlovy  rybí  obsádky  v souvislosti
s hospodářskými zásahy v tocích revíru, snížení provozních nákladů). Koordinace jednotlivých
složek výboru je na dobré úrovni. Problémem zůstává práce s dětmi a nově – doplnění členů
RS.



4. Rybářský kroužek dětí
I přes oslovení členské základny stále chybí zájemci o tuto činnost. Možnost žádosti o projekty
a granty,  které vypisuje město Rožnov p.R. – nutnost  dořešit  celou nepříznivou situaci  do
konce března. 

T: březen 2016 Z: výbor MO

5. Náborová akce ČRS – získání nových členů z řad 6 – 15 letých dětí.
Získáním členství dostanou nově příchozí první povolenku zdarma. K povolence mohou získat
50% slevu na předplatné časopisu Rybářství na 1 rok, 50% slevu při objednání knihy Rybářství
a  rybolov.  Akce  probíhá:  město  Praha,  Západočeský,  Severočeský,  Východočeský  a
Moravskoslezský  rybářský  územní  svaz.   Nutno  vést  oddělenou  evidenci  doloženou kopií
vydané legitimace pro případné zájemce.

T: 2016 Z: jednatel
     Rára Zdeněk

6. Termíny výdeje povolenek v roce 2016 – „Bouda“ MO Rožnov p.R.
Leden – 4.1, 18.1
Únor – 1.2, 15.2., 29.2.
Březen – 7.3., 25.3.
Duben – 4.4., 11.4.

V květnu, červnu, červenci, srpnu, září a říjnu se povolenky vydávají  vždy první pondělí v
daném měsíci - od 16.00 hod. do 17.00 hod. Výdej povolenek mimo zde uvedené termín je
možný  pouze  po  předchozí  telefonické  domluvě  (  mobil:  604158032  )  a  tento  výdej  je
zpoplatněn částkou 50 ,- Kč.

Krátkodobé povolenky – obec Horní Bečva čp. 654 (lékárna)
Prodejce pan Jiří Holzer (mobil: 725 667 446)

T: 2016 Z: Rára Zdeněk
     Holzer Jiří

5. Problematika vedení rybářských kroužků. Předseda MO vypracuje žádost o mimořádnou dotaci
na  pokrytí  části  provozních  nákladů  rybářských  kroužků  mládeže při  naší  MO na období
2015/2016. Důvodem je nárůst a zájem mládeže.

T: 23.11.2015  Z: předseda

6. Hospodářský odbor
Hospodář podal výboru informaci o výtěru Po. Celkem bylo získáno cca 117 000 ks jiker, byly
umístěny v líhni na Bystřičce. Předpokládaná výtěžnost cca více jak 100000 ks plůdku.

Byla projednáno rozšíření kolorovacího zařízení na Dolních pasekách v Rožnově p.R. u pana
Halamíčka. Je nutná cenová kalkulace s výkazem prací. Jednání se zúčastní hospodář MO, pan
Halamíček a pan Ing. L. Holiš.

T: únor 2016 Z: hospodář



7. Zarybňování revíru
Finanční otázky spojené se zarybňováním revíru budou projednány s rybářským technikem ÚS,
panem R. Trybučkem.
T: únor 2016 Z: předseda

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme  všechny  členy  MO  Rožnov  na  končící  termín  platnosti  pstruhových  a
mimopstruhových povolenek a na řádné vyplnění sumáře úlovků, tak jak bylo prezentováno
na výroční členské schůzi MO v březnu 2015 . Zpracování špatně vyplněných sumářů bude
původcům předloženo k úhradě !!!!

Zapsal: jednatel Mgr. Zdeněk Cvikl


