ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV p/R

Ze dne: 16.1.2017
Přítomni :
Kocián Pavel, Ing.
Jašek Ondřej, Mgr.
Holčák Martin, Ing.
Cvikl Zdeněk, Mgr.

- předseda
- místopředseda
- hospodář
- jednatel

Zuzaňák Roman
Kocián Tomáš
Rára Zdeněk

- zástupce hospodáře
- pokladník
- zástupce hospodáře

Za dozorčí komisi: Románek Miroslav
1. Kontrola úkolů z minulé schůze výboru.
Bod
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Výsledek
Splněno
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Na vědomí
Splněno
Na vědomí

Bod
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2. Termíny výborových schůzí MO Rožnov p.R. v roce 2017:
16.1., 13.2., 13.3., 10.4., 22.5., 19.6., 11.9., 9.10., 6.11., 8.12. vždy v 17 hodin. Výroční členská
schůze MO ČRS Rožnov p.R. se uskuteční dne 19.3.2017 v 9,00 hodin v Kině Panorama
v Rožnově p. R.
T: 2017

Z: výbor, DK

3. Příprava výroční členské schůze MO
- stanoven termín schůze na 19.3.2017, 9,00 hodin v kině Panorama, Rožnov. Jednatel projedná
termín s vedoucím kina a zajistí organizaci akce
- jednotlivé zprávy budou podávány formou prezentace s mluveným slovem
- písemné podklady jednotlivých členů výboru včetně statistik a obrazových příloh budou
dodány předsedovi MO do 3.3.2017, aby mohla ujednocena a zpracována prezentace. Kontrola
a finalizace jednotlivých výstupů včetně hlavní zprávy bude provedena na schůzi výboru dne
13.3.2017.
- jednatel odešle termín o konání výroční členské schůze na VÚS Ostrava
T: 13.3.2017

4. Aktiv vedoucích rybářské stráže MO ČRS. Uskuteční se dne 7.2.2017 v 16,00 hodin v budově
MO ČRS Ostrava, Záhumenní ul. 2144, Ostrava – Poruba.
T: 7.2.2017

Z: T. Strnadel

5. Granty a dotace. Pro práci s mládeží lze čerpat finanční prostředky v rámci dotační politiky
města Rožnov p.R. formou individuální žádosti. Bylo rozhodnuto o podání žádosti na finanční
příspěvek na každoroční rybářské závody dětí, které se uskuteční dne 8.4.2017 ve Valašském
muzeu. Projekt zpracuje a podá jednatel ve spolupráci s panem R. Zuzaňákem.
T: 28.2.2017

Z: jednatel

6. Výkaz o činnosti MO ČRS Rožnov p.R. za rok 2016. Koordinaci a vyplnění zajistí jednatel.
T: 12.2.2017

Z: jednatel

7. Usazení informační vývěsky - nádrž U Macečků na Horní Bečvě
Podání žádosti na Povodí Moravy a realizaci zajistí jednatel ve spolupráci s panem J. Bradou.
T: ihned

Z: jednatel

8. Informace o prodeji povolenek.
Výdej povolenek probíhá dle schválených termínů. I přes změny – nová výdejní místa složenek ve
městě, bezhotovostní platby, nenastaly žádné problémy. Nedostatkem jsou i nadále špatně vyplňované sumáře. Informaci podal p. Rára Zdeněk.
Centrální sumarizace vydaných celosvazových a celorepublikových povolenek, povolenek MRS –
odeslání zkontrolovaných záznamů na VÚS Ostrava do 25.1.2017. Zároveň je nutno zpracovat
sumáře svazových povolenek v programu Ryby profesionál – verze pro rok 2016 a odeslat na
VÚS do 15.2.2017. Sumáře zpracovává jednatel.
T: 25.1.2017
15.2.2017

Z: jednatel

9. Hospodářský odbor
- p. R. Zuzaňák podal výboru informaci o stavu a průběhu jiker Po v líhni na Bystřičce,
k aktuálnímu datu vše v pořádku.
- revize bateriového agregátu SEN, revize ovládacích skříněk k agregatů. Zajištěno u firmy
Bednář v Olomouci.
T: ihned

Z: hospodář

Stavební úpravy – Hážovický potok, oprava toku
Jedná se o úpravu 7,3 km dlouhém úseku vodního toku Hážovický potok. Jednotlivé etapy budou realizovány postupně v jednotlivých letech. Připomínky byly projednány na CHKO Beskydy a byly připomínkovány i VÚS Ostrava. Investorem akce je Povodí Moravy.

Brigádnická činnost
Žádáme všechny zájemce, kteří mají zájem o tuto činnost, aby se přihlásili u hospodáře MO
– kontakty jsou uvedeny na webových stránkách organizace.

Zapsal: jednatel Mgr. Zdeněk Cvikl

