
                    ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV p/R  

Ze dne: 14.3.2016

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

2. Příprava výroční členské schůze MO
Provedena kontrola a rekapitulace dodaných zpráv jednotlivých přednášejících. Byla upřesněna
prezentace a program schůze, návrh členů MO do mandátové a návrhové komise. Jednatel infor-
moval výbor o organizačním zajištění schůze. Vedením schůze byl pověřen jednatel MO. 

T: 20.3.2016 Z: výbor, DK

3. Aktiv předsedů MO ČRS 20.2.2016
Předseda  podal  zprávu  o  průběhu  aktivu.   Zásadním bylo  projednávání  zvýšení  finančních
zdrojů  pro Fond rozvoje revírů  (FRR).  Vše bude projednáno na VČS, kdy se k problému
vyjádří  hlasováním  členská  základna.  Další  projednávání  této  problematiky  proběhne  na
červnové územní konferenci. 
Z dalších: 
Sumarizace úlovků za rok 2015 územních povolenek – z důvodů nenaplnění číselníků členů RS
nelze odpovědně zpracovat přehled její činnosti. Vyslovena možnost zpracování všech úlovků

prostřednictvím externího dodavatele.
Termín platby členského příspěvku – poznatky ze změny termínu – u jednotlivých MO nebyl
shledán problém.

4. Hospodářský odbor

- Hospodář informoval výbor o začátku jarního odlovování potoků – první výsledky naznačují
výlovek pouze kolem 20% oproti minulým letům. Zjevně to je následek sucha v létě 2015
společně  s působením predátorů.  Odlovy budou pokračovat přibližně do začátku pstruhové
sezóny.



- Stav plůdku na líhni je k dnešnímu dni bezproblémový. První výtěr je vykulený, odhadovaný
termín vysazení cca konec března. Druhý výtěr se pomalu začíná kulit.

- S ohledem na problémy při letním vysazování kapra v loňském roce, ze hospodářský odbor
rozhodl provést zarybnění kaprem nad zarybňovací plán již začátkem sezóny 2016.

Dne 12. 3. 2016 proběhl Aktiv hospodářů MO v Závišících. Za MO Rožnov p.R.  byl delegován 
hospodář Martin Holčák.

- Z jednání vyplynul návrh krajského hospodáře pana Konvičky na navýšení minimální lovné
délky u pstruha obecného na některých revírech na 30 cm.

- Pan Konvička informoval o záměru VÚS Ostrava posílit Fond rozvoje revírů (FRR) a to tak,
že:

a) MO odvede za každého člena 100,- Kč/rok do FRR
b) MO odvede za každého člena 230,- Kč/rok - 2/3 částky půjdou na FRR a 1/3 bude

zpětně rozdělena organizacím, které produkují násadu ryb
c) MO odvede za každého člena 300Kč/rok do FRR

Celá tato problematika bude projednána na VČS. Definitivní rozhodnutí provede VÚS.

- Pro bezproblémový dovoz ryb v následujících letech (např. dovoz tržního PO ze Slovenska)
bude podle informací rybářského technika pana Trybučka nutné, aby si každá MO vyřídila
tzv. CZ registraci chovatele. 

T: 2016 Z: hospodář

- Navazující informace na bod 3 tohoto zápisu. Od roku 2017 bude evidenci  povolenek a
sumarizaci úlovků provádět externí firma. MO po obdržení vrácených povolenek, tyto zašle
do  Ostravy  na  VÚS,  který  zajistí  zpracování  sumářů  externí  firmou.  Cena  úhrady:  3,5
Kč/sumář.

Dne 14.3. se hospodář  zúčastnil  jednání na SCHKO Beskydy, kde mu byl představen záměr
SCHKOB využít  revír Bečva Rožnovská 2 k  „testování působení těžké stavební techniky na
vodní živočichy (především pstruha a vranku)“. Výbor se jednohlasně rozhodl pozvat zástupce
projektu na příští zasedání výboru, kde bude projekt představen a odůvodněn zástupcem SCHKO
Beskydy. .

Z: jednatel
 

 T: 9.5.2016 Z: hospodář

Zapsal: jednatel Mgr. Zdeněk Cvikl


