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: 07.10.2019
Přítomní:
Kocián Pavel, Ing – předseda MO
Zdeněk Cvikl, Mgr. - jednatel MO
Jašek Ondřej, Mgr. - místopředseda MO
Holčák Martin, Ing. – hospodář MO

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

Program říjnové schůze:
Kontrola plnění úkolů z poslední schůze (září 2019) výboru ČRS Rožnov:
ÚKOLY ZE SCHŮZE VÝBORU MO V ZÁŘI:
Úkol č. 1 – ZASLÁNÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ČLENSKÝCH ZNÁMEK A POVOLENEK PRO ROK 2020 NA VÚS
OSTRAVA – DO KONCE ZÁŘÍ – JEDNATEL MO – Mgr.Zdeněk Cvikl - SPLNĚNO

Úkol č. 2 – PLÁN ÚKOLŮ A PRÁCE S ROZVRŽENÍM DO JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCŮ ROKU 2020 – všichni členové
výboru MO – zaslat do 07.10.2019 jednateli MO - SPLNĚNO
Úkol č.3 – Sumarizace úkolů a plánu práce, spolu s termíny schůzí pro rok 2020 za celý výbor MO – jednatel
MO – do 04.11.2019 – v přípravě
Úkol č. 4 – Oslovit 2-3 subjekty nabízející vytvoření kompletně nových webových stránek MO –
místopředseda MO – O. Jašek – do listopadové schůze – osloveny prozatím 2 subjekty

Předseda MO, Ing. Pavel Kocián podal informace o dění na VÚS Ostrava a novinky z jednání na ČRS Praha,
předal slovo jednateli.
Jednatel MO – Mgr. Zdeněk Cvikl informoval o příchozí poště během září a počátku října. Podal info o tom,
že zaslal žádost o vydání členských známek a povolenek pro rok 2020 na VÚS Ostrava.
Reagoval předseda MO s tím, že VÚS se snaží předejít zbytečnému většímu nákupu a hlavně dokupování
cenin, které významně finančně zatěžuje rozpočet VÚS. Připravuje se Centralní informační systém s databází
členů dle identifikačního čísla průkazky (v souladu s uděleným souhlasem GDPR), který by měl zjednodušit
přehled o vydaných členských známkách a prodaných povolenek. Dále že se stále připravuje elektronická
evidence pro sledování výkonu a organizace práce rybářské stráže pro rok 2020.
Jednatel má už návrhy ročního rozvržení práce jednotlivých členů výboru MO, do listopadové schůze
zesumarizuje a doplní termíny schůzí výboru pro rok 2020.
Předseda požádal členy hlavně hospodářské odboru o průběžnou uzávěrku ho spodářské činnosti za 1-10
měsíc 2019 do 10.listopadu, a provede porovnání skutečnosti se schváleným rozpočtem pro rok 2019.

Hospodářský odbor: Ing. Martin Holčák – hospodář MO informoval o vysazení 150 kg PO – 2leté ryby do
toku 29.09.2019, jež byl uhrazen Územním svazem nad rámec běžného zarybňovacího plánu.
Během října by měl být vysazen kapr, amur a lín do přehrady – dle nabídek dodavatelů.
Dále informoval o své účasti na jednání na Krajském úřadě Zlínského kraje – Pracovní setkání 27.09.2019 na
téma Hospodaření v rybářských revírech v praxi – MVDr. Petra Mačáková Mišáková a Možnosti vytvoření
životních podmínek pro ichtyofaunu . Mgr. Miroslav Kubín.
Pan Roman Zuzaňák dále informoval o úspěších soutěžního družstva, poslední závody 3.místo, celkově
3.místo v republice. Druhé soutěžní družstvo se v divizi umístilo na celkovém 4.místě.

ÚKOLY ZE SCHŮZE VÝBORU MO – ŘÍJEN 2019:
ÚKOL č.1: Sumarizace ročního plánu práce členů výboru MO + plán schůzí na rok 2020 – jednatel do
listopadové schůze
ÚKOL č.2: Hospodářský odbor, předseda MO a ekonomka MO porovnají skutečné náklady MO za 1-10
měsíc 2019 se schváleným rozpočtem pro rok 2019 – do 10.listopadu
ÚKOL č.3: Zajistit vysazení kapra, amura a lína do přehrady u Macečku – hospodářský odbor dle nabídek
dodavatele

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

