
                    ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV p/R  

Ze dne: 22.5.2017

Přítomni :

Kocián Pavel, Ing.       -  předseda 
Jašek Ondřej, Mgr.      -  místopředseda, omluven
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 Na vědomí 12
 3 Na vědomí 13
 4 Splněno 14
 5 Na vědomí 15
 6 16
 7 17
 8 18
 9 19
10 20

2. Výroční členská schůze dne 19.3.2017
Zaslání usnesení z výroční členské schůze na VÚS Ostrava.

T: ihned            Z: jednatel

3. Informa ční vývěska na Horní Bečvě
Na základě dalšího jednání hospodáře p. Holčáka s Povodím Moravy, závod Val. Meziříčí bylo 
k požadavku na umístění vývěsní vitríny (VD Horní Bečva) přistoupeno pozitivně. Jednatel napíše
a zašle novou žádost. 

T: ihned            Z: jednatel

4. Územní konference ČRS Ostrava 
Konference se uskuteční dne 27.5.2017 v Ostravě (budova MO ČRS Ostrava –Poruba). Na 
konferenci byl delegován předseda MO pan Ing. P. Kocián.

T: 27.5.2017 Z: předseda



5. Hospodářský odbor
- hospodář  podal výboru informaci o průběhu řešení odběru vody ze Starozuberského potoka

(místo křížení potoků) do zuberského náhonu na odboru životního prostředí města Rožnova
p.R.. Zdůraznil nutnost kontroly průtočnosti potoka pod odběrným místem. 

- 14.5. proveden záchraný odlov na Hážovce (oprava mostu ve Viganticích)
- 15.4. vysazení násady Li do toku v rámci zarybňovacího plánu, celkem 3000 ks 
- 18.5. vysazení Po tržní velikost do nádrže u Macečků na Horní Bečvě, 100 kg

Stavební úpravy – Hážovický potok, oprava toku
Na základě žádosti investora – Povodí Moravy o vyjádření k této akci,  bylo vypracováno sou-
hlasné stanovisko VÚS Ostrava a MO Rožnov p.R.:

"Na základě skutečnosti, že tento tok je pstruhového pásma, kde hlavními zástupci ichtyofauny je pstruh
obecný, vranka pruhoploutvá, střevle potoční, kteří obývají tento tok, nebudou prováděny stavební práce
v době jejich rozmnožování tj. od října do června. Stavební práce lze provádět v době od července do září.
Tímto opatřením se také minimalizuje opakované a zbytečné slovení ryb v době migrace pstruha obecné-
ho“

6. Dozorčí komise
Předseda DK pan Románek informoval výbor o přestupcích členů naší MO proti rybářskému řádu. Kárné
řízení proběhne dne 6.6.2017 za účasti členů DK a jednatele.

T: 6.6.2017      Z: předseda DK

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


