
                    ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV p/R  

Ze dne: 19.6.2017

Přítomni :

Kocián Pavel, Ing.       -  předseda 
Jašek Ondřej, Mgr.      -  místopředseda
Holčák Martin, Ing.     -  hospodář 
Cvikl Zdeněk, Mgr.     -  jednatel

Zuzaňák Roman      - zástupce hospodáře 
Kocián Tomáš         - pokladník, omluven 
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 Na vědomí 16
 7 17
 8 18
 9 19
10 20

2. Územní konference ČRS Ostrava 
Předseda MO p. Ing. P. Kocián informoval výbor s výsledky jednání konference:

- s technologickými přestávkami probíhá  investiční akce - Informační a školící středisko
ČRS v Roudně. Investice v Razové - trvá snaha o odprodej pozemku a zpracovaného
projektu. 

- v rámci ÚS dochází k poklesu registrovaných členů v jednotlivých MO
- pokles prodeje MP ÚZ povolenek
- kalkulace cen územních povolenek na rok 2018 -  MP ÚZ 1600,- Kč, P-ÚZ 1700,- Kč,

pro ZTP a studující MP-ÚZ 1 050,- Kč, P-ÚZ 1 200,- Kč.
 

3. Informa ční vývěska na Horní Bečvě
Jednatel odeslal novou žádost na Povodí Moravy, dosud bez odpovědi

T: ihned            Z: jednatel

4. Jednatel informoval výbor o zápisu ze zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava konaného
dne 25.5.2017. VÚS rozhodl na základě hlasování ponechat v užívání stávající evidenční software
Ryby profesionál a systém sumarizace úlovků územních povolenek.

5. Rybářský dětský kroužek



Vedoucí   rybářského  kroužku  v Rožnově  p.R.  pan  Zuzaňák  R.   informoval  o  změně
v organizování této činnosti (začátečníci x pokročilí). Důvodem je dlouhotrvající absence dalších
vedoucích kroužků. P. Zuaňák připraví návrh.

T: 11.9.2017      Z: p. Roman Zuzaňák

6. Hospodářský odbor

- hospodář opět zdůraznil nutnost kontroly průtočnosti Starozuberského potoka pod odběrným
místem. 

- 29.5. vysazení násady Li (2 roky), celkem 1000 ks 

7. Dozorčí komise
- předseda DK pan Románek informoval výbor o přestupcích členů naší MO proti rybářskému
řádu. 

- předseda DK podal návrh vedoucímu RS na ujednocení výkladu a postupu činností BPVRP.

T: ihned                  Z: předseda RS

Volby do nového výboru v roce 2018, rybářský kroužek dětí

Žádáme všechny zájemce, kteří mají zájem o tuto činnost, aby se přihlásili  u jednatele MO
nebo u dalších členů výboru – kontakty jsou uvedeny na webových stránkách organizace.

Zapsal: jednatel Mgr. Zdeněk Cvikl


