
                    ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV p/R  

Ze dne: 8.12.2017

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
Hosté: Veselý Roman, Divoký Pavel, Strnadel Tomáš
                                   
1. Kontrola úkolů z minulé schůze výboru.

Bod                             Výsledek   Bod                                Výsledek  

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

2. Hospodářské prověrky 2017

K  činnosti  MO  Rožnov  nebyly  vzneseny  žádné  připomínky.  Vyúčtování  povolenek  včetně
odebrání 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 2018 včetně evidence docházek a kontrol RS. Termín zaslání sumarizace je do 15.2.2018.
Všechny vydané CS a R povolenky musí být zaslány po předchozí kontrole na sekretariát VÚS
Ostrava. O výhodě vydání 1. Povolenky zdarma bude rozhodnuto v prosinci. Činnost DK MO
Rožnov p.R. byla hodnocena jako vzorná. Připomínky k činnosti naší MO nebyly žádné.

Výňatek nařízení VÚS – sumarizace povolenek k rybolovu s platností od roku 2017
- v roce 2017 proběhla na návrh hospodářského odboru VÚS kontrola počtu sumarizovaných

povolenek a také hodnotových údajů sumarizace
- výsledek  není  příznivý  –  asi  10%  sumářů  není  do  výsledků  zapracován.  Důvodem  je

skutečnost,  že  členové  a  držitelé  povolenek  v daných  termínech  neodevzdají  řádně
vyplněné záznamy k sumarizaci ! Viníkem je člen MO, který pozdě nebo vůbec vyplněný
sumář  neodevzdá.  Takovému  členu  nebude  vydána  nová  povolenka  k rybolovu  pro
následující rok

- každá MO musí vlastnit seznam členů, kteří obdrželi povolenku a neodevzdali ji včas nebo
vůbec. Seznam musí být odevzdán VÚS Ostrava.



- MO ČRS, které nesplní  tuto povinnost,  neobdrží  v následujícím roku finanční  úhradu za
vydané povolenky.

3. Termíny a místo výdeje povolenek v roce 2018 
Leden – 8.1., 15.1., 22.1.
Únor – 12.2, 26.2. 
Březen – 5.3., 26.3. (Upozornění: na výroční členské schůzi v březnu nebudou vydávány

povolenky)
Duben – 2.4., 9.4., 23.4., 
Květen – 14.5., 28.5.,
 
Místo: 16.00 - 17.00 hodin, rybářská "Bouda", Palackého 2678 Rožnov p.R.

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: 605 808 661 ) a tento výdej je zpoplatněn částkou 50 ,- Kč. 

Prodej krátkodobých povolenek v roce 2018

Rožnov pod Radhoštěm 
Prodej zajišťuje jednatel pan Mgr. Zdeněk Cvikl v úředních hodinách nebo po předchozí
domluvě (605 808 661), e-mail: cvikl2@vmp.cz

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

T: 2018                                Z: jednatel
             Holzer Jiří
UPOZORNĚNÍ 
Upozorňujeme  všechny  členy  MO  Rožnov  na  končící  termín  platnosti  pstruhových  a  mi-
mopstruhových povolenek a na řádné vyplnění sumáře úlovků, tak jak bylo prezentováno na
výroční členské schůzi MO v březnu 2016. Zpracování špatně vyplněných sumářů bude původ-
cům předloženo k úhradě !!!! 

4. Předseda MO Ing. Kocián provedl hodnocení činnosti výboru a organizace za rok 2017. Řízení
a činnost organizace je na vysoké úrovni. Svědčí o tom plnění rozpočtových pravidel – hospo-
dářský výsledek vykazuje před vlastní uzávěrkou plusové hodnoty. Byla vyzdvižena činnost
hospodářského odboru (péče o rybí obsádku, odlovy rybí obsádky v souvislosti s hospodářský-
mi zásahy v tocích revíru, snížení provozních nákladů). Koordinace jednotlivých složek výboru
je na dobré úrovni. Problémem zůstává práce s dětmi – byla po letitých problémech vyřešena
organizační změnou. Podařilo se i zefektivnit a rozšířit počet členů RS.
Závěrem předseda zdůraznil nutnost zahájení prací všech členů výboru na přípravě nové kandi-
dátky výboru.

5. Hospodářský odbor
- hospodář podal výboru informaci o výtěru Po. Celkem bylo získáno cca 40 000 ks jiker, kte-

ré byly umístěny v líhni na Bystřičce.
- v jarních měsících bude nutné doplnění potřebného množství plůdku v rámci zarybňovacího

plánu MO ve spolupráci s hospodářským odborem VÚS Ostrava.



- celkově hospodář hodnotil plnění zarybňovacího plánu naší MO jako splněný (výjimku tvoří
vlastní výroba plůdku) s tím, že byla v některých položkách překročena (kapr, Pd)

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

Zapsal: jednatel Mgr. Zdeněk Cvikl


