
                    ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV p/R  

Ze dne: 2.2.2015

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
                                   
1. Kontrola úkolů z minulé schůze výboru.

Bod                             Výsledek   Bod                                Výsledek  

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

2.    Příprava výroční členské schůze  MO Rožnov p. R. 

-  stanoven termín schůze na 22.3.2015, 9,00 v kině Panorama, Rožnov. Jednatel potvrdí ter-
mín řediteli kina a zajistí organizaci akce 

- v  letošním roce budou při  realizaci  schůze využity  technické  možnosti  kina,  jednotlivé
zprávy budou podávány formou prezentace s mluveným slovem

- písemné podklady jednotlivých členů výboru včetně statistik a obrazových příloh budou do-
dány předsedovi MO do 23.2.2015, aby mohla ujednocena a zpracována prezentace

- výbor si od této formy prezentace slibuje lepší názornost a vhodné doplnění zprávy o své
činnosti za uplynulý kalendářní rok

- jednatel odešle termín o konání výroční schůze na VÚS Ostrava

T: 23.2.2015                         Z: výbor
 

3.  Jednatel  informoval  o  vyřízení  žádosti  p.  Adama stran  příspěvku  na  závodnickou  činnost
v rámci  podpory sportovní  a mládežnické činnosti  pro kategorie  do 19-ti  let  věku v rámci
spolupráce ČRS s Českým olympijským výborem.  Žádost  byla  konzultována s Radou ČRS
v Praze, podklady p. Adama zpracovány a odeslány. O příspěvku bude MO Rožnov vyrozumě-
na po jejím projednání.

T: 2015 Z: jednatel

4. Jednatel podal zprávu o navádění dat do programu Ryby profesionál. Termín odeslání k cent-
rální evidenci je 15.2.2015. Vkládání dat komplikují problémy se sumáři  úlovků. Jsou buď
špatně vyplněné, vyplněné částečně nebo nečitelné. 



Dochází pak časovým prodlevám (revize sumářů – přepočítávání, doplňování docházek atd.).
Jednatel podal návrh k projednání na výroční schůzi.

T: 15.2.2015 Z: jednatel

5. Prodej povolenek na sezonu 2015.  Výdej probíhá dle schválených termínů, platba je bezho-
tovostní.  Informaci podal p. Rára Zdeněk, výdejce povolenek

T: 2015           Z: Z. Rára

6. Jednatel informoval o odeslání Výkazu o činnosti MO ČRS za rok 2014 dle časového plánu na
VÚS Ostrava

T: 12.2.2015                         Z: jednatel

7. Rybářské závody pro děti – stanoven termín na měsíc duben. Pan Zuzaňák R. a Holzer J. upřesní místo,
termín a cenové náklady akce (rybí násada, pronájem, ceny do soutěže) na další výborovou schůzi. 

T: 2.3.2015  Z: Zuzaňák R.
      Holzer J.

8. Žádost firmy Cobbler s.r.o, Zašová o možnost připojení na odběr  el. energie z objektu „Bouda“
v rámci opravy vodní přípojky na Palackého ulici. Úhrada za odběr dle platných ceníků. Schvá-
leno výborem. Organizačně zajistí jednatel MO.

T: 2015 Z: jednatel

9. Hospodářský odbor.
- předběžná informace o plánovaných akcích na rok 2015 na toku a chovných potocích: práce

na toku v úseku Eroplán, ústí potoka Kněhyně, Bacovský potok
- zarybňovací plán, zajištění plůdku, další možná varianta. Plůdek k odběru je možný 1 – 2

týden  v měsíci  dubnu.  Definitivní  dodavatel  půdku  Po  bude  určen  a  schválen  na  další
výborové schůze.

T: 2.3.2015 Z: hospodář

Zapsal: jednatel Mgr. Zdeněk Cvikl


