ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Ze dne:

12.03.2018

Přítomní:
Kocián Pavel, Ing. - předseda

Zuzaňák Roman - zástupce hospodáře

Jašek Ondřej, Mgr. – místopředseda

Kocián Tomáš – pokladník

Holčák Mar(n, Ing. - hospodář

Rára Zdeněk – zástupce hospodáře

Cvikl Zdeněk, Mgr. – jednatel
Za dozorčí komisi:
p. Románek Miroslav
2. Program březnové schůze:
Kontrola plnění úkolů z únorové schůze MO:
Úkoly z únorové schůze:
Úkol č. 1

Dodat chybějící podklady na Výroční členskou schůzi - SPLNĚNO

Úkol č.2

Dodat podklady pro návrh rozpočtu na rok 2018 - SPLNĚNO

Úkol č. 3
Zajištění revize Boudy + revize na elektrické zařízení (elektrocentrály) určené
k odlovu ryb – REVIZE PROBĚHLA, p. Křenek Libor dodá revizní zprávu do 16.03.2018
Úkol č. 4
Příprava návrhu hlasování a schvalování navržených kandidátů, příprava
kandidátních lis=n, návrhu usnesení, zajištění volebních a mandátních komisí na Výroční členskou
schůzí 18.03.2018 - SPLNĚNO
Úkol č. 5

Zajištění chybějícího plůdku pro jarní vysazení od externího dodavatele - SPLNĚNO

Úkol č. 6

Zajištění proplacení faktur (VaK Vse;n, nákup materiálu - oprava svodů) - SPLNĚNO

Jednatel MO – Mgr. Cvikl Zdeněk informoval:
1) o korespondenci ČRS MO Rožnov v termínu 02/2018 – 03/2018
Řízení o odběru vody na zasněžování v k.ú. Horní Bečva
2) o přípravě programu na VČS 18.03.2018 v Kině Panorama (včetně přípravy kandidátních
lis(n, oslovení mandátní a volební komise,…)

3) o stavu členské základny k 09.03.2018 – cca 296 členů (informace o aktuálních členech
budou upřesněny na VČS – přesný stav nebude ani tehdy, z důvodů možné úhrady členské
známky až do konce dubna) + informace o prodeji a výdeji povolenek v roce 2018 (proza;m
vydáno cca 333 povolenek)
Předseda MO – Ing. Kocián Pavel:
1) Informoval o průběhu připravované Výroční schůze, přípravě voleb pro nové funkční
období,… Program VČS 18.03.2018 byl schválen výborem 12.02.2018 !!!
2) Seznámil Výbor s návrhem rozpočtu pro rok 2018, který bude detailně projednán na
Výroční členské schůzi – 18.03.2018
Hospodář MO Ing. Holčák MarCn informoval:
1) O stavu cca 35 000 ks vlastního plůdku PO na líhni na Bystřičce, vývoj plůdku dle
očekávání.
2) O zajištění zbylého počtu plůdku PO do počtu 130 000 ks z externích zdrojů, s termínem
vysazení za cca 3-4 týdny, tj. v 2-týdnu dubna 2018 (10.-15. dubna), plán vysazování
bude do dubnové schůze – v plánu je vysadit plůdek do všech chovných potoků
3) O připravovaných hospodářských zásazích na toku
První odlovy PO z chovných toků by měly proběhnout v sobotu, 17.03.2018, dle
povětrnostní situace, začátek odlovů by měl proběhnout na níže položených
chovných potocích (vy(povány potoky v k.ú. Zubří)
4) O plánu jednání o možnostech využi; vodních nádrží v areálu VMP Rožnov
Vyhodnocení situace a možnos; využi; bude probíhat po uskutečnění dětských
rybářských závodů, které jsou naplánovány na 14.04.2018
Případné projednání s vedením VMP zajis; předseda Ing. P. Kocián + jednatel
Mgr. Z.Cvikl – termínově duben/květen 2018
Zástupce hospodáře MO – p.Zuzaňák Roman informoval:
1) O své účas( na Srazu vedoucích rybářských kroužků, které proběhlo 10.03.2018
v Ostravě
2) Poprosil o aktualizací informací na webu organizace – Osoba provádějí rybolov je
povinna se předem seznámit s popisem revíru, který může být kromě dodatku BPVRP,
dále upraven cedulemi na revíru, a také na stránkách místní organizace!
Úkoly z březnové schůze MO:
Úkol č.1 Výroční členská schůze – Zajištění průběhu VČS v Kině Panorama Rožnov, – termínově
18.03.2018 Výbor MO Rožnov, Dozorčí komise, Rybářská stráž
Úkol č.2 Zajištění náhradní možnosC občerstvení na VČS z důvodů uzavřeného bufetu v Kině
Panorama – nealko nápoj, zajis; na 18.03.2018 – T.Kocián
Úkol č. 3 Fotodokumentace z VČS + zápis diskuze – zajis; O.Jašek

Úkol č. 4 Hospodářské zásahy na revíru – slovení násady PO a jeho vysazování do lovných úseků
dle povětrnostních podmínek (březen/duben), zajištění vysazení plůdku do chovných potoků –
duben, Hospodářský odbor
Úkol č.5 Aktualizace webových stránek – po dodání podkladů ze Schůze vedoucích rybářských krůžků, které
zašle p. Zuzaňák Roman (hlavně informace o povinnostech seznámit se s popisem revíru nejen dle BPVRP,
ale i dle cedulí a na stránkách MO) , aktualizaci provede předseda MO, Ing. P. Kocián – termínově do
09.04.2018

Zapsal dne 12.03.2018, místopředseda MO Rožnov, Mgr. Jašek Ondřej

