
                    ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV p/R  

Ze dne: 13.3.2017

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

2. Příprava výroční členské schůze MO
Provedena kontrola a rekapitulace dodaných zpráv jednotlivých přednášejících, byla upřesněna
prezentace a program schůze, návrh členů MO do mandátové a návrhové komise. Jednatel infor-
moval výbor o organizačním zajištění schůze. Vedením schůze byl pověřen jednatel MO.

T: 19.3.2017         Z: předseda, jednatel

3. Stavební úpravy - Hážovický potok, oprava toku
Dne 22.2.2017 proběhlo na MěÚ v Rožnově p.R. jednání ve věci opravy Hážovského potoka. Za
MO Rožnov se zúčastnil předseda Pavel Kocián. Jedná se o bodovou opravu koryta v celkové
délce  přes  6  km.  Oprava  bude probíhat  po  částech  v  průběhu  tří  let.  Termín  zahájení  prací
prozatím znám není. MO Rožnov byla doručena žádost o připomínkování projektové okumentace
a Stanovisko MO k celé stavbě, vyřizuje hospodář.

T: 2017                         Z: hospodář
 

4. Granty  a  dotace.  Jednatel  informoval  výbor  o  podání  závěrečné  zprávy  a  vyhodnocení
rybářských závodů dětí v roce 2016 na Městský úřad Rožnov p.R. 

Celkové náklady:           12987 Kč
Z toho Město Rožnov p.R. 8540 Kč
Z toho MO Rožnov p.R. 4447 Kč



5. V rámci nových zákonných úprav je naše organizace povinna zveřejňovat údaje  o své činnosti
(roční uzávěrky aj.) na veřejném portálu Justice.cz., sbírka listin. Předseda odešle roční uzávěrky
MO Rožnov p.R. za rok 2014, 2015, 20156 VÚS Ostrava k vyřízení. 

T: březen 2017         Z: předseda

6. Majetek organizace. 
- Výbor MO schválil modernizaci kancelářského vybavení zasedací místnosti (stávající vybavení

bylo pořízeno na konci 80. let minulého století). Nákup prostřednictvím internetového obchodu
nepřesáhne částku 15000,- Kč. 

T: duben 2017           Z: pokladník

- Výbor Mo schválil návrh jednatele na nákup externího disku Transcend 2TB na zálohování dat
MO. Nákup prostřednictvím internetového obchodu, cena 3000,- Kč

T: duben 2017           Z: jednatel

7. Hospodářský odbor

-  Hospodář informoval výbor o začátku jarního odlovování potoků (11.3.) Po prvním víkendu se 
žádné závěry dělat nedají, ale výsledky z odlovů prozatím vypadají nadějně

- Podle  informací  z  líhně  je  většina  jiker  již  vykulená,  vše  podle  plánu  a  bez  problémů.
Odhadovaný termín vysazení cca začátek dubna. 

- Hodorfský potok. 4.3. proběhl menší záchranný odlov na Hodorfském potoce při ústí do řeky 
Bečvy. Firma Repont zde bude provádět opravu dna potoka pod hlavní silnicí Rožnov-Valašské
Meziříčí. V průběhu letošního roku by měla proběhnout oprava křížení Hodorfského potoku s 
náhonem.

- zarybňovací lán:
- koncem měsíce března předpokládáme provést jarní zarybnění přehrady kaprem v obvyklém

množství 500-600kg
- zarybnění toku tržním Pd v 15. týdnu

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


