
                    ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV p/R  

Ze dne: 6.11.2017

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 Plněno průběžně 13
 4 Rozjednáno 14
 5 Na vědomí 15
 6 16
 7 17
 8 18
 9 19
10 20

2. Příprava hospodářských prověrek 2017

Termín: 27.11.2017, VÚS Ostrava. Odjezd ve 13,00 hodin z Rožnova p.R. Za MO se zúčastní: 
předseda, jednatel, hospodář, prodejce povolenek p. Rára Zdeněk, předseda DK.
Kontrolou nutné agendy je pověřen jednatel.

T: 27.11.2017 Z: jednatel

3. Zazimování objektu „Bouda“ – vypuštění vody ze systému.

T: ihned    Z: místopředseda

4. Termín schůze výboru MO v prosinci byl stanoven na den 8.12.2017

5. Rybářský kroužek dětí  - změna v organizaci

Na základě dlouhotrvající absence dalších vedoucích rybářského kroužku včetně nízké kapacity
Střediska volného času (SVČ) v Rožnově pod Radhoštěm byl nucen výbor MO Rožnov pod
Radhoštěm přistoupit k organizačním změnám v činnosti rybářských kroužků mládeže. Žádáme
všechny zájemce, kteří mají zájem o práci s dětmi, aby se přihlásili u jednatele MO nebo u
dalších členů výboru – kontakty jsou uvedeny na webových stránkách naší organizace.
Rybářský kroužek Horní Bečva - vedoucí pan Jiří Holzer



Stávající organizace zůstává beze změn. 

Rybářský kroužek Rožnov pod Radhoštěm – vedoucí pan Roman Zuzaňák
Mladí rybáři byli rozděleni na 2 kategorie:

1. Kategorie dětí – doba členství v MO ČRS 0-2 roky
Povinná návštěva rybářského kroužku dětí ve Středisku volného času (SVČ) v Rožnově p.R.
po dobu dvou let.  Organizace kroužku zůstává beze změn. Platba kurzovného se provádí
SVČ Rožnov p.R.  dle platných ceníků SVČ Rožnov p.R.

2. Kategorie dětí – doba členství v MO ČRS 2 a více let
Další pokračování rybářského kroužku bude prováděno ve zkráceném režimu:

1)  2.12.2017, rybářská Bouda v 9,00 hodin - první schůzka. 
 Náplň  –  vyplnění  sumářů  pstruhových  povolenek.  Aktuální  informace
k rybářskému řádu a ke změnám v BPVRP. 

2)  6.1.2018, rybářská Bouda v 9,00 hodin – druhá schůzka
Náplň  –  vyplnění  sumářů  mimopstruhových  povolenek,  příprava  na  závěrečné
testy.  Výběr  plateb  –  členské  příspěvky,  povolenky  (dle  aktuálního  ceníku),
kurzovné. Kurzovné u 2. Kategorie dětí činí 300,- Kč.

3) 27.1.2018, rybářská Bouda v 9,00 hodin – třetí schůzka
Náplň – závěrečné testy. Výdej objednaných povolenek a členských legitimací. 

Schůzky budou probíhat  za přítomnosti  pana Romana Zuzaňáka a dalšího člena výboru MO
Rožnov p.R.. 

Povolenky k rybolovu – kategorie děti (od začátku povinné školní docházky do 15 let)
Všichni  žadatelé  (děti)  o  povolenku  k rybolovu  předloží  výdejci  povolenek  potvrzení  o
provedených platbách, o absolvování školení. Potvrzení vydávají vedoucí rybářských kroužků
dětí – pan Roman Zuzaňák a pan Jiří Holzer. Rybářské školení dětské mládeže je povinné (viz
Stanovy ČRS, §4, odst. 2, písm. d)

6. Hospodářský odbor

- V průběhu měsíce října proběhl odlov generačních Po pro umělý výtěr. Mateční ryby jsou
komorovány na sádce na Dolních Pasekách u pana M. Halamíčka. Předpokládaný výtěr by
mohl proběhnout 12. až 26. listopadu.

- 1.11. byla do toku vysazena násada jednoleté ostroretky (6000 ks) dle zarybňovacího plánu.

- Kapr, lín a amur budou do přehrady vysazeni v nejbližších dnech. Ryby budou po vysazeni
přikrmeni kondiční krmnou směsí.

S  ohledem na podzimní  vysazování  ryb platí  na nádrži  U Macečků na  Horní  Bečvě  Zákaz
rybolovu v termínu od 4.11. do 17.11.2017 včetně (lov lososovitých ryb na umělou mušku
povolen).

Volby do nového výboru v roce 2018 – informace na webových stránkách naší organizace.



UPOZORNĚNÍ 

Upozorňujeme všechny členy MO Rožnov na končící termín platnosti pstruhových povolenek a
na řádné vyplnění sumáře úlovků, tak jak bylo prezentováno na výroční členské schůzi MO v
březnu. Zpracování špatně vyplněných sumářů bude původcům předloženo k úhradě !!!

Zapsal: jednatel Mgr. Zdeněk Cvikl


