
                    ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV p/R  

Ze dne: 10.4.2017

Přítomni :

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

Zuzaňák Roman      - zástupce hospodáře 
Kocián Tomáš         - pokladník 
Rára Zdeněk            - zástupce hospodáře

Za dozorčí komisi:  Románek Miroslav
Rybářská stráž: Tomáš Strnadel
                                   
1. Kontrola úkol ů z minulé schůze výboru.

Bod                             Výsledek   Bod                                Výsledek  

 1 Splněno 11
 2 Splněno 12
 3 Na vědomí 13
 4 Na vědomí 14
 5 Splněno 15
 6 Rozpracováno 16
 7 Na vědomí 17
 8 18
 9 19
10 20

2. Výroční členská schůze dne 19.3.2017
Jednatel  MO provedl  celkové zhodnocení  průběhu výroční  členské schůze.  Technicky a or-
ganizačně byla výroční schůze dobře organizovaná a nevyskytly se žádné problémy. Pracovní
část díky prezentacím výboru o činnosti organizace měla hladký průběh. Diskuze členské základ-
ny byla opět rušena vystupováním člena MO pana Jaroslava Pavelky. Kladně byla hodnocena
zvýšená návštěvnost oproti minulému roku - 33,5 %. Výbor územního svazu v Ostravě na schůzi
nedelegoval svého zástupce.

3. Rybářské závody dětí
Vedoucí rybářského kroužku dětí  pan Zuzaňák Roman spolu s jednatelem podal informaci  o
proběhlém závodu dětí v rybolovu dne 8.4. Závody se opět konaly na hamerním rybníku v Mlýn-
ské dolině Valašského muzea. Akce zúčastnilo 32 dětí včetně doprovodu. Akce byla podpořena
dotací Města Rožnov v rámci podaného projektu a starostou Města Rožnova p.R. panem Ing. Ra-
dimem Holišem. Finanční čerpání proběhlo v rámci schváleného rozpočtu. Finančním uzavřením
této akce a vypracováním závěrečné zprávy byl pověřen jednatel MO.

Výbor touto cestou děkuje všem organizátorům vydařené akce.

T: kv ěten 2017 Z: jednatel
 

4. Rybářská stráž



Vedoucí  RS  pan  Strnadel.  T.  informoval  o  přijetí  nových  členů  RS  po  úspěšném  vykonání
zkoušek - pan Jan Válek, Prostřední Bečva a pan Patrik Dobiáš, Rožnov p.R.

5. Informa ční vývěska na Horní Bečvě
Jednatel informoval výbor o projednání této záležitosti s Povodím Moravy, s.p. - závod Valašské
Meziříčí.  Vzhledem k tomu, že umístění vývěsky je  podmíněno stavebním povolením a poté
sepsáním nájemní smlouvy ze strany Povodí, bude umístění vývěsky řešeno jednáním s jinými
vhodnými subjekty v okolí přehrady.

T: kv ěten 2017   Z: jednatel

6. Hospodářský odbor

-  Zástupce hospodáře pan Zuzaňák R. informoval výbor o odlovování chovných potoků. K datu 
2.4. bylo odloveno z chovných potoků 4 382 ks Po2 - Po3. 

- Vysazení kapra do nádrže U Macečků. Dne 29.3. byl vysazen do nádrže K2-3. Celkem 550 Kg. 

- Sazení plůdku. Dne 9.4.2017 proběhlo vysazení vlastního plůdku z prvního výtěru (cca 80 000
ks). Předpokládané vysazování druhého výtěru (cca 25000 ks) proběhne dne 14.4.

- Sazení tržního Pd. V průběhu 15. týdne (před zahájením pstruhové sezony) bude vysazen tržní
pstruh duhový podle možností dodavatele. 

Volby do nového výboru v roce 2018

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


