
                    ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV p/R  

Ze dne: 29.9.2015

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, Strnadel Tomáš
                                   
1. Kontrola úkol ů z minulé schůze výboru.

Bod                             Výsledek   Bod                                Výsledek  

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

2. Informace předsedy MO
Návrh na posílení Fondu rozvoje revírů (FRR) a sjednocení členských povinností v MO
ČRS
Na plánované zvýšení cen MP územních povolenek reagovala MO Rožnov prostřednictvím
předsedy pana Ing. P. Kociána. Podal návrh na možnost zvýšení finančních prostředků ve FRR
prostřednictvím odvodů  z prodeje krátkodobých povolenek, nikoliv navýšením ceny ročních
povolenek.

3. Jednatel informoval výbor MO o konečném vyřešení a zaregistrování naší organizace. Název:
Český rybářský svaz z.s., MO Rožnov p.R. Není nutná výměna používaných razítek.
 

4. p. Tomáš Kocián oficiálně představil nového vedoucího rybářské stráže pana Tomáše Strnadla
(kontakt je na webových stránkách MO Rožnov p.R.).

5. Odborný seminář „Rybožraví predátoři“. Za MO se zúčastnil hospodář.  Hodnocení semináře
v Olomouci nebylo kladné, řada přednášejících se omluvila.

 
6. Aktualizace kontaktních adres MO Rožnov p.R. pro styk s T-Mobile.

T: říjen                 Z: předseda

7. Příprava na hospodářské prověrky. Prodejce povolenek p. Rára Zdeněk a jednatel MO připraví
podklady pro odvod finančních prostředků na VÚS za prodané povolenky a členské známky.

T: 5.10.2015                 Z: jednatel



p. Rára Zdeněk

8. Podpora sportovní a mládežnické činnosti pro kategorie do 19-ti let věku v rámci spolupráce
ČRS s Českým olympijským výborem. Vyúčtování dotace do 25.10.2015.

T: 5.10.2015                 Z: jednatel

9. Školení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (§ 3,4 vyhlášky číslo 50/1978 Sb.) Za MO
úspěšně vykonali zkoušku p. Divoký P., p. Holčák M., p. Zuzaňák Roman.

10. Příjezdová komunikace do „Boudy“. Možnosti úprav zjistí jednatel una Mě´/ v Rožnově p.R.

T: říjen 2015                 Z: jednatel

11. Revize klíčového systému „Boudy“. Jednatel připraví finanční kalkulaci – výroba klíčů, výměna
zámku. 

T: říjen 2015                 Z: jednatel

12. Výbor MO schválil návrh předsedy DK – účast člena DK při přebírání ryb u prodejce.

13. Hospodářský odbor

Hospodář MO podal informaci o činnosti za období červen - srpen:
Vysazování ryb

- 11.6. 100 Kg pstruh duhový do toku (vlastní zdroje MO)
- 18.6. 100 Kg pstruh obecný do přehradní nádrže U Macečků
- 24.6. 60 Kg pstruh duhový do toku – sponzorský dar od p. Halamíčka Miroslava
- 1.7.   Kapr do přehradní nádrže U Macečků (vlastní zdroje MO)

Z důvodů nepříznivých klimatických podmínek bylo upuštěno od sazení sivena do přehradní
nádrže U Macečků.

V rámci zarybňovacího plánu bude provedeno vysazování rybí  obsádky v měsíci říjnu (kapr,
amur, lín, ostroretka a lipan.

      Klimatické podmínky
Nepříznivé klimatické podmínky se projevily i  na úhynu rybí  obsádky.  Hospodářský odbor
registroval cca 5 situací v průběhu letních měsíců:
- Lipan (nábřeží v Rožnově p.R.)
- Po – násada (potok Popelář)
- Kapr po vysazení (přehrada)
- Síh maréna (přehrada)

Bude proveden odlov generačních ryb (po 20.10. v závislosti  na klimatických podmínkách).
Komorování bude zajištěno u p. M. Halamíčka na Dolních Pasekách v Rožnově p.R.

Poznámka:

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



14. Hospodář připraví na další schůzi informaci o probíhajících a plánovaných stavebních zásazích
na toku.

T: 12.10. 2015                 Z: hospodář

15.  Stávající  vedoucí  dětského  rybářského  kroužku  p.  Zuzaňák  Roman  podal  informaci  o
plánovaném ukončení své činnosti k 31.12.2015. 

Výbor MO Rožnov se obrací  na členskou základnu s prosbou o dobrovolníky, kteří  by se
věnovali výchově mladých rybářů – dětí.  Informace bude vyvěšena na webových stránkách.

T: ihned                       Z: výbor MO

Zapsal: jednatel Mgr. Zdeněk Cvikl


