
                    ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV p/R  

Ze dne: 9.10.2017

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

2. Informace předsedyMO

Předseda MO p.  Ing.  P.  Kocián  seznámil  výbor  se  sumarizací  hospodaření  MO Rožnov p.R
k 30.9.2017 s nástinem dalších známých plánovaných výdajů v posledním čtvrtletí. Ekonomický
rozbor činnosti naší organizace ukázal plnění schváleného rozpočtu MO VČS s plusovým saldem.

3. Příprava hospodářských prověrek 2017

V rámci přípravy na hospodářské prověrky byla provedena inventarizace plnění zarybňovacího
plánu  2017.  Jednotliví  členové  MO  si  na  další  schůzi  výboru  připraví  nutné  podklady
k prověrkám. Termín prověrek nebyl ze strany VÚS Ostrava dosud oznámen.

T: 9.10.2017 Z: hospodář

4. Sezónní rybníky ve Valašském muzeu

Předseda MO p. Ing. P. Kocián Připraví podklady a sjedná pracovní schůzku s ředitelem 
Valašského muzea. Důvodem je možnost využití rybníků Valašského muzea k chovu  násad pro 
MO Rožnov p.R. 

T: listopad 2017 Z: předseda



5. Hospodářský odbor

Dne 29.9. vysazen pstruh duhový do řeky – 100kg/cca 250ks

Na přelomu října/listopadu plánujeme vysazení kapra, amura a lína do přehrady – podle možností 
dodavatele. Po vysazení ryb bude provedeno jejich přikrmení kondiční krmnou směsí včetně jejich
hájení.

Dne 7.10. byl proveden další komerční odlov na Dolnorozpitském potoce.

V druhé polovině října plánujeme odlovit generační ryby pro umělý výtěr. Mateční ryby budou do
výtěru komorovány na Dolních Pasekách u pana Halamíčka.

Volby do nového výboru v roce 2018 – informace na webových stránkách naší organizace.
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


