
                    ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV p/R  

Ze dne: 13.2.2017

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 úkol ů z minulé schůze výboru.

Bod                             Výsledek   Bod                                Výsledek  

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

2. Příprava výroční členské schůze MO
- byla provedena dílčí kontrola plnění přípravy na členskou schůzi. Dodání jednotlivých 

podkladů pro zpracování prezentace bylo upřesněno novým termínem a to do 17.2.2017. 
- jednatel informoval výbor o zajištění akce a potvrdil plánovaný termín schůze dne 19.3.2017, 

9,00 hodin v kině Panorama, Rožnov p.R., oznámení s pozvánkou bylo odesláno na VÚS 
Ostrava

- kontrola a finalizace jednotlivých výstupů včetně hlavní zprávy bude provedena na schůzi 
výboru dne 13.3.2017.

3. Granty a dotace. Jednatel informoval výbor o podání žádosti - finanční příspěvek v rámci dotační
politiky města Rožnov p. R. formou individuální žádosti na rybářské závody dětí 8.4.2017. 

4. Stavební úpravy – Hážovický potok, oprava toku
Dne 22.2.2017 proběhne na CHKO Beskydy pracovní schůzka. Zúčastní se předseda MO.

T: 22.2.2017 Z: předseda

5. Informace o prodeji povolenek, sumáře úlovků
K centrální sumarizaci byly na VÚS Ostrava poslány celosvazové a celorepublikové povolenky a
povolenky MRS. Zároveň byla odeslána data - zpracované sumáře svazových povolenek v progra-
mu Ryby profesionál – verze pro rok 2016. Výdej povolenek na sezónu 2017 probíhá bez problé-
mů.
Zprávu podal jednatel. 



6. Aktiv vedoucích mládeže
Termín: 25.2.2017 v 9,00 hodin v budově ČRS MO Ostrava, Záhumenní 2144, Ostrava Poruba. 
Program: - zpráva o činnosti odboru mládeže při VÚS za rok 2016

- plán práce odboru mládeže pro rok 2017 – akce, termíny
- informace k akci „První povolenka zdarma“
- dotace MŠMT – Podrobné informace týkající se dotací, žádost, na co je dotace 
   možno čerpat, vysvětlení tiskopisů a vyúčtování dotací MŠMT (prezentace)     

 7. Hospodářský odbor
- p.  R.  Zuzaňák  podal  výboru  informaci  o  stavu  a  průběhu  jiker  Po  v líhni  na  Bystřičce,

k aktuálnímu datu vše v pořádku. 
- proběhla  revize  bateriového  agregátu  SEN,  revize  ovládacích  skříněk  k agregatů  u  firmy

Bednář v Olomouci. Vše v pořádku. Revizní zpráva včetně fakturace bude dodána poštou.

T: únor Z: hospodář

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


