Český rybářský svaz, z. s. ,
místní organizace Rožnov pod Radhoštěm
Palackého 2678, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Ze dne: 06.05.2019
Přítomní:
Kocián Pavel, Ing – předseda MO
Zdeněk Cvikl, Mgr. - jednatel MO
Jašek Ondřej, Mgr. - místopředseda MO
Holčák Martin, Ing. – hospodář MO
Rára Zdeněk – zástupce hospodáře MO

Omluveni:
Zuzaňák Roman - zástupce hospodáře MO
Kocián Tomáš – pokladník MO
p. Románek Miroslav (dozorčí komise)

Program dubnové schůze:
Kontrola plnění úkolů z poslední schůze (duben 2019) výboru ČRS Rožnov:
ÚKOLY Z DUBNOVÉ SCHŮZE VÝBORU MO ROŽNOV:
Úkol č. 1 – zajistit vysazení PO do přehrady a PD do toku před zahájením pstruhové sezóny
– hospodářský odbor - do 16.04.2019 - SPLNĚNO
Program květnové schůze:
Předseda MO, Ing. Pavel Kocián poděkoval hospodářskému úseku a jednateli za vzornou
přípravu a průběh rybářských závodů, konaných v neděli 6.dubna.
Informoval o chystaném projektu LIFE RIVER CONTINUUM, který připravuje CHKO Beskydy
(Mgr. Kubín) a připravovaném projektu na záchranu pstruha obecného potočního a lipana
podhorního na pstruhových revírech, jehož součástí má být studie Akademie věd Brno o
úživnosti některých vybraných revírů. K projektu se vyjádřil i hospodář MO – Ing. Martin
Holčák, který sdělil, že v případě zapojení do projektu by po omezenou dobu nebyl do revíru
vysazován pstruh duhový, což by neuvítali rybáři. Hospodář je ale v kontaktu a panem Pavlem
Němcem, který je předsedou MO Opava.
Poprosil jednatele o dodání Usnesení z Výroční členské schůze na VÚS Ostrava – panu Jaroňovi
+ provedení kontroly ceny za příchozí platby na účet MO, v případě, že členové platí složenkou
(členský příspěvek, roční známka, povolenky).
Jednatel MO – Mgr. Zdeněk Cvikl informoval o zvýšeném zájmu o nákup celorepublikových
pstruhových povolenek, které musel doobjednat (5ks) + doobjednání dalších 10 ks
jihomoravských povolenek.
25.05.2019 se jednatel MO a předseda MO zúčastní jarní Konference na VÚS Ostrava. V rámci
konference mají být řešeny otázky návrhu změny statutu Fondu rozvoje majetku, s možným
navýšením o 200 Kč, formou jednorázové cenné známky, VÚS má na konferenci přednést
Hospodářskou zprávu o činnosti za rok 2018, účetní uzávěrku za rok 2018 a Návrh rozpočtu an
2019.

Hospodář MO – Ing. Martin Holčák podal info o jarním zarybnění – 09.04.2019 bylo vysazeno
100 kg tržního pstruha potočního do přehrady U Macečků, 12.04.2019 bylo vysazeno 100 kg
pstruha duhového do celého toku Rožnovské Bečvy. Jarní vysazování kapra je v plánu dle
zarybňovacího plánu a nabídek dodavatele.
ÚKOLY Z KVĚTNOVÉ SCHŮZE VÝBORU MO:
Úkol č. 1 – zajistit vysazení kapra do přehrady u Macečků – hospodářský odbor – dle nabídky
dodavatele – květen/červen
Úkol č. 2 – Zaslat Usnesení z Výroční členské schůze na VÚS Ostrava (p.Jaroň)– jednatel –
ihned
Úkol č.3 – Zkontrolovat cenu příchozích plateb při platbě složenku na účet MO – jednatel –
do červnové schůze výboru MO

Zápis ze schůze výboru zapsal místopředseda MO, Mgr. Ondřej Jašek

