
Český rybářský svaz, místní organizace Rožnov pod Radhoštěm, z.s. 

Palackého 2678, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Ze dne:  12.02.2018

Přítomní:

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

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

Za dozorčí komisi:

p. Románek Miroslav

1.  Plnění úkolů z     lednové schůze výboru ČRS Rožnov:  

ÚKOL č.1 Zajištění pronájmu Kina Panorama na neděli 18.03.2018

Mgr. Cvikl Zdeněk  – SPLNĚNO

Jednatel místní organizace informoval o zajištění prostor Kina Panorama na Výroční členskou

schůzi 18.03.2018, s uvedením skutečnos&, že bude uzavřen bufet.

Úkol č.2 Další schůzka hospodářského odboru s panem Raškou

Ing. Holčák Mar�n –SPLNĚNO

Schůzky se účastnil kromě Ing. Holčáka (hospodář) i předseda dozorčí komise – p.Románek. 

Informovali výbor o plánech další spolupráce hospodářského odboru s firmou Pstruhařství 

Vlas&mil Raška.

Úkol č.3 Podklady na VČS: částečně SPLNĚNO

Zpráva hospodáře (Ing. Holčák Mar�n) – SPLNĚNO (nutno ještě zpracovat 

přehled úlovků na revíru – termín dodání podkladů předsedovi MO – do 16.02.2018)

Zpráva jednatele (Mgr. Cvikl Zdeněk) – v přípravě

Zpráva o činnos� rybářské stráže (p. Strnadel Tomáš) – v přípravě

Zpráva o činnos� rybářského kroužku-  SPLNĚNO - p. Zuzaňák Roman

Zpráva dozorčí komise  + výkaz revizí dozorčí komise  SPLNĚNO (plně v režiji p. 

Románka)
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Předseda MO požádal členy výboru o dodání zbylých podkladů pro zpracování na Výroční 

členskou schůzi 2018  do 16.02.2018 – viz. úkoly za únor

termínově do 16.02.2018

Úkol č.4 Návrhy na opravy okapů na Boudě

Dohodnuta oprava (z materiálu �tanzinek), projednány předběžné náklady na materiál, 

budou zahrnuty do návrhu rozpočtu pro rok 2018

Mgr. Cvikl Zdeněk - SPLNĚNO

Úkol č. 5 Projednat podmínky zajištění věcného břemena příjezdové cesty k Boudě 

s majitelem přilehlých pozemků – Město Rožnov p.R. (Mgr. Cvikl Zdeněk 

do 12.03.2018) – V JEDNÁNÍ

Úkol č. 6 Zajištění periodické revize elektřiny v Boudě + op=malizace hlavního jis=če

Osloven p.Libor Křenek (který prováděl poslední revize), zpracována revize elektrických 

spotřebičů budovy + žádost o provedení revizí na 2 ks elektrocentrál určených k odlovu ryb.

Mgr. Jašek Ondřej – ČÁSTEČNĚ 

SPLNĚNO

Úkol č. 7 Rybářské závody  kroužku děA a mládeže – zajištění prostor v Mlýnské 

dolině, grant města Rožnov p.R., (Mgr. Cvikl Zdeněk, p. Románek  Miroslav, p. Zuzaňák 

Roman do 12.03.2018) – V JEDNÁNÍ

Úkol č. 8 Účast na schůzce hospodářů místních organizací   Ing. Holčák Mar�n, 

-SPLNĚNO – viz. níže

2. Program únorové schůze:

Jednatel MO – Mgr. Cvikl Zdeněk informoval:

1) o korespondenci ČRS MO Rožnov v termínu 01/2018 – 02/2018

2) o přípravě programu na VČS 18.03.2018 v Kině Panorama (včetně přípravy 

kandidátních lis&n, oslovení mandátní a volební komise,…)

3) o stavu prodeje a výdeje povolenek v roce 2018

Předseda MO – Ing. Kocián Pavel:
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1) požádal o dodání zbylých podkladů na VČS do 16.02.2018 (hlavně přehled úlovků 

na revíru + zprávu rybářské stráže)

2) Informoval o průběhu připravované Výroční schůze, přípravě voleb pro nové 

funkční období,…

3) informoval o přípravě návrhu rozpočtu na rok 2018 – požádal členy výboru o 

předběžné kalkulace nákladů na hospodářskou činnost, opravy,… Návrh rozpočtu 

bude detailně projednán na Výroční členské schůzi – 18.03.2018

Hospodář MO Ing. Holčák Mar?n   informoval  :  

1) O stavu cca 35 000 ks vlastního plůdku PO na líhni na Bystřičce, vývoj plůdku dle 

očekávání.

2) O schůzce hospodářů místních organizací, která proběhla v termínu 09.02.2018. Na

schůzce se sešli hospodáří MO, které hospodáří na pstruhových vodách a potýkají se 

s podobnými problémy jako MO Rožnov. Projednáno bylo i možné dodání zbylého 

potřebného plůdku z externích zdrojů. Schůzky se účastnil za VÚS Ostrava – Ing. 

Ros&slav Trybuček.

Úkoly z     únorové schůze:  

Úkol č. 1 Dodat chybějící podklady na Výroční členskou schůzi 

- zpráva o úlovcích na revíru č. 471002 členy MO – hospodář Ing. Mar&n 

Holčák ve spolupráci s jednatelem Mgr. Zdeňkem Cviklem

- zpráva vedoucího rybářské stráže – p. Tomáš Strnadel

termín do 

16.02.2018

Úkol č.2 Dodat podklady pro návrh rozpočtu na rok 2018

termín do 

16.02.2018

Úkol č. 3 Zajištění revize na elektrické zařízení (elektrocentrály) určené k odlovu ryb

Ondřej Jašek do 12.03.2018

Úkol č. 4 Příprava návrhu hlasování a schvalování navržených kandidátů, příprava 

kandidátních lis=n, návrhu usnesení, zajištění volebních a mandátních komisí na Výroční 
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členskou schůzí 18.03.2018 jednatel 

Mgr. Zdeněk Cvikl do 12.03.2018

Úkol č. 5 Zajištění chybějícího plůdku pro jarní vysazení od externího dodavatele

Hospodář MO – Ing. Mar?n Holčák termínově do cca 

15.04.2018

Úkol č. 6 Zajištění proplacení faktur (VaK VseLn,..) p.Tomáš Kocián - ihned

Zapsal 12.února 2018, místopředseda MO Rožnov, Mgr. Jašek Ondřej


