
                    ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV p/R  

Ze dne: 9.5.2016

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 - omluven

Za dozorčí komisi :  Románek Miroslav, Javorek Martin,  
Hosté : Ing. Kudlák Jaromír, Ing. Daniel Gebauer, Kubín Miroslav
                                   
1. Kontrola úkolů z minulé schůze výboru.

Bod                             Výsledek   Bod                                Výsledek  

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

2. Rybářské závody dětí
Jednatel MO podal zprávu o stavu vyúčtování dotace z Města Rožnova na tuto akci. Je připrave-
na k podpisu smlouva, pak proběhne doúčtování. 

T: 20.6. 2016 Z: jednatel

3.  Komorovací zařízení. V průběhu měsíce května proběhne pracovní schůzka přímo na místě u
pana Miroslava Halamíčka, Dolní Paseky v Rožnově p.R. Schůzky se zůčastní: Ing. L. Holiš, M.
Halamíček, zástupce hospodářského odboru MO, předseda MO, jednatel MO a za RK pan M.
Románek. Bude ověřeno místo stavby, budou projednány předběžné smluvní podmínky.

T: 2016                           Z: výbor MO

4. Projednání projektu SCHKO Beskydy.
Prezentaci projektu s názvem Vliv technických úprav na rybí společenstva malých vodních toků
provedl pan M. Kubín z SCHKO Beskydy spolu se zástupcem VÚS panem D. Gebauerem. 
Cíl projektu:
-   pokus o objasnění mortality nebo podíl zranění ryb během úprav malých toků
-   únikové aktivity ryb během úprav vodního toku
-   optimální řešení pro restaurování vodního toku po zásahu těžkou technikou
- jak rychle probíhá rekolonizace restaurovaného vodního toku rybím společenstvem po prove-

dené technické úpravě



Řešitelé projektu byli výborem MO požádání o další upřesnění a dodání dalších podkladových
materiálů

5. Hospodářský odbor

- Hospodář informoval výbor o přelovování chovných  potoků. K datu 9.5.2016 bylo odloveno
z chovných potoků 1325 ks Po2 – Po3. 

- Sazení plůdku. Dne 24.4..2016 proběhlo vysazení  vlastního plůdku z druhého výtěru (cca
54 000 ks). V letošním roce byly plůdkem osazeny všechny potoky – celkem 108000 ks.

- Sazení tržního Pd. Dne 14.4. byl vysazen tržní Pd – 100 Kg,  dne 20.4.2016 dalších 100 
Kg. 

- V měsíci květnu (20. Týden) bude v rámci zarybňovacího plánu vysazen do toku Lipan.

- V měsíci květnu bude dle možností dodavatele (VÚS Ostrava) vysazen do nádrže U Macečků
(20. – 21. týden) siven a 100 Kg tržní Po.

- Dne 7.5. byla provedena výměna informačních cedulí na revíru 473002 s opraveným popisem
(2 ks na přehradě, 7 ks na toku)

- Hospodář informoval výbor MO o aktivu hospodářů 

- Žádost paní Alice Valčíkové, Vidče – zpevňování břehů potoka Videčky.

      T: ihned Z: hospodář

6. Martin Fuksa -  Žádost o proplacení brigád z důvodu přestupu do MO Hustopeče nad Bečvou
nebyla výborem MO Rožnov p.R. schválena.

T: kv ěten 2016                     Z: jednatel

Zapsal: jednatel Mgr. Zdeněk Cvikl


