
                    ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV p/R  

Ze dne: 9.12.2016

Přítomni :

Kocián Pavel, Ing.          -   předseda 
Jašek Ondřej, Mgr.          -  místopředseda
Holčák Martin, Ing          -  hospodář 
Cvikl Zdeněk, Mgr.         -  jednatel

Zuzaňák Roman      - zástupce hospodáře 
Kocián Tomáš         - pokladník, omluven 
Rára Zdeněk            - zástupce hospodáře

Za dozorčí komisi:  Románek Miroslav, Martin Javorek
Hosté: Divoký Pavel, Halamíček Miroslav
                                   
1. Kontrola úkolů z minulé schůze výboru.

Bod                             Výsledek   Bod                                Výsledek  

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

2. Hospodářské prověrky
K činnosti MO Rožnov nebyly vzneseny žádné připomínky. Vyúčtování povolenek včetně ode-
brání nových pro rok 2017 proběhlo bez problémů. MO Rožnov p. R. zpracuje sumarizaci úlovků

za  všechny vydané územní  povolenky  MP  a P v programu  Ryby  profesionál  – verze  pro  rok
2016 včetně evidence docházek a kontrol RS. Do 31.1.2017 je MO Rožnov p.R. povinna předložit
návrhy na nové členy RS. Naše organizace podala vzhledem k navýšení počtu prodeje krátkodo-
bých povolenek část této tržby použít na zvýšení zarybnění revíru. V roce 2017 pokračuje výhoda
1. Povolenky pro děti zdarma.
Činnost DK MO Rožnov p.R. byla hodnocena jako vzorná.

T: 31.1.2017          Z: jednatel

3. Předseda MO Ing. Pavel Kocián provedl hodnocení činnosti výboru a organizace za rok 2016.
Koordinace jednotlivých složek výboru, řízení a činnost organizace je na velmi dobré úrovni.  
Plánovaná  stavba  komorovací  nádrže  na  Dolních  Pasekách  nebyla  zatím  realizována,  byla
provedena technická a projektová dokumentace stavby.  
V rámci  hospodářské činnosti  MO se nepodařilo  splnit  zarybňovací  plán Po – pouze 16,6 %,
bezproblémové bylo zajištění plůdku Po z vlastních zdrojů. Bylo provedeno  kvalitní zarybnění
revíru  ostatními  reofilními  druhy  ryb  (Ostroretka,  Parma)  a  zarybnění  revíru  nad  rámec
zarybňovacího  plánu  z  prostředků  MO  Rožnov  p.R.  Hospodářský  odbor  zasluhuje  právem
pochvalu za svou činnost. 



Hospodářský výsledek MO vykazuje před roční uzávěrkou zejména díky  hospodářským zásahům
na toku (komerční odlovy) plusové hodnoty. 
Rybářský kroužek dětí - I přes oslovení členské základny stále chybí zájemci o tuto činnost.
Informační  servis  pro  členskou  základnu  je  poskytován  prostřednictvím  webových  stránek  a
vývěsních skříněk. I nadále vykazuje vysokou úroveň.

     předseda
4. Výdej povolenek v roce 2017 - organizační změny (viz webové stránky)

POZOR !

ZMĚNA U VARIABILNÍHO SYMBOLU p ři platbách členských povinností a povolenek.   
Při veškerých platbách, ať už při bezhotovostní platbě převodem z účtu nebo při platbě složenkou
platí, že je vždy nutné vyplnit i  variabilní symbol, který identifikuje plátce.  Od roku 2017 je
nutné vždy do pole pro variabilní symbol  vepsat číslo svého členského průkazu, na místo
dosavadního rodného čísla.

POZOR !

NAVÝŠENÍ  CENY  ZA  SLOŽENKU  A  VKLADOVÝ LIST   
Od září 2016 zvýšila Poštovní spořitelna (u které máme náš běžný účet) poplatky za vklad hotovosti
na náš účet. Tento poplatek nehradí ten kdo vkládá hotovost prostřednictvím složenky na přepážce 
České pošty, nýbrž je stržen z našeho účtu. 

Proto jsme byli nuceni od ledna 2017 zvýšit cenu za složenku a vkladový list na 24 Kč 
(složenka + vkladový list = 24,- Kč;  složenka = 22,- Kč; vkladový list = 2,- Kč). 

Našim členům doporučujeme hradit své platby bezhotovostním převodem ze svého účtu - je to
levnější než platit složenkou. 

NOVÁ  VÝDEJNÍ MÍSTA pro složenky a vkladové listy

Od ledna 2017 máme nová výdejní místa pro složenky a vkladové listy. 
1. výdejní místo - trafika na ulici mezi poštou a náměstím 
2. výdejní místo - prodejna rybářských potřeb FREE FISHING na Meziříčské ulici

TERMÍNY A MÍSTO VÝDEJE POVOLENEK V ROCE 2017

Leden – 9.1., 23.1.
Únor – 6.2, 20.2.
Březen – 6.3., 20.3. 16.00 - 17.00 hodin,  rybářská "Bouda", Palackého 2678
Duben – 3.4., 10.4., 24.4., Rožnov p.R.
Květen – 15.5. 

V červnu, červenci, srpnu, září a říjnu se povolenky vydávají vždy první pondělí v daném měsíci -
od 16.00 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.



PRODEJ  KRÁTKODOBÝCH  POVOLENEK V ROCE  2017

Rožnov pod Radhoštěm

Prodej zajišťuje pan Zdeněk Rára v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě (604 158 032)

Obec Horní Bečva čp. 654 (lékárna)
Prodej  zajišťuje  pan  Jiří  Holzer  po  předchozí  domluvě  (725  667  446),  e-mail:
HolzerJiri@seznam.cz

T: 2017 Z: Rára Zdeněk
     Holzer Jiří
     jednatel

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  2016  .  Zpracování  špatně  vyplněných  sumářů  bude
původcům předloženo k úhradě !!!!

Zapsal: jednatel Mgr. Zdeněk Cvikl


