
                    ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV p/R  

Ze dne: 10.10.2016

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

2. Příprava hospodářských prověrek. 
V rámci přípravy na hospodářské prověrky byla provedena inventarizace plnění zarybňovacího
plánu MO včetně známých plánovaných nákladů do konce roku. Termín prověrek nebyl dosud
ze strany VÚS Ostrava oznámen.

3. Používání osobních dat v rámci evidenčních činností v MO (výdej povolenek, evidence členské
základny aj.).  Dle informace jednatele čeká se na na informaci a doporučení právníka. V rámci
bezhotovostních plateb členů MO Rožnov p.R. bude místo rodného čísla použito evidenční číslo
rybářské legitimace, které je pro každého člena neměnné. Členská základna bude o této změně
informována na webových stránkách organizace. 

T: listopad 2016      Z: předseda
          pokladník
          Rára Zdeněk

4. Informace výboru MO a Dozorčí komise MO
„P ředseda DK pan Románek M. informoval výbor o řešení přestupku člena naší MO – chytání
po ukončení denního lovu ryb na revíru MRS. Dotyčnému byla odebrána orgány MRS povolenka
k rybolovu do konce roku 2016 (zápis ze schůze výboru ze dne 12.9.2016)“. 
Výše uvedeného přestupku se dopustil pan Lukáš Konečný mimo jiné člen rybářské stráže při
MO Rožnov p.R.



Z tohoto důvodu výbor MO spolu s Dozorčí komisí rozhodl o podání žádosti na Městský úřad
Rožnov  p.R.  (zřizovatel)  –  doporučení  příslušnému  orgánu  o  odvolání  pana  Lukáše
Konečného z funkce člena rybářské stráže.

T: ihned               Z: jednatel

5. Usazení informační vývěsky - nádrž U Macečků na Horní Bečvě
Na základě dohody provede usazení informační vývěsky pan Jiří Brada. Koordinaci práce za 
výbor MO provede jednatel.

T: říjen 2016   Z: jednatel

6. Hospodářský odbor

Hospodář informoval výbor o o plnění zarybňovacího plánu na rok 2016: 

- Dne 26.9.2016 proběhlo vysazování Pd tržní - do toku – 150 Kg
- Dne 28.8.2016 proběhlo vysazení Parmy – do toku – 1500 Ks
- Dne 5.10.2016 proběhlo vysazení Li – roček do toku – 1850 Ks

Plán dalšího sazení ryb:
- Kapr, Amur, Lín dle zarybňovacího plánu, termín vysazení do nádrže U Macečků cca 22. –

23.10.2016. Kaprovité ryby budou hájeny po vysazení 14 dní
- Ostroretka dle zarybňovacího plánu – ve druhé půlce měsíce října

7. Termín prosincové schůze výboru byl upřesněn na 9.12.2016

T: 9.12.2016           Z: pokladník

8. Rybářský kroužek dětí 
Přes oslovení členské základny stále chybí zájemci o tuto činnost. 

Zapsal: jednatel Mgr. Zdeněk Cvikl


