
    PLÁN  INNOSTI  výboru  ZO AVZO  Rybníka Kocián a odborností v roce 2014                                                           

a) Sch ze výboru se uskute ují podle pot eby p ed konáním akcí  
b) lenská sch ze p ed koncem roku – mimo ádn  i b hem roku k hodnocení výsledk  

4.dubna 2014  -  Tradi ní otevírání Rybníka Kocián 
5.dubna 2014  -  Za íná b žný provoz sportovního rybolovu  
23.dubna 2014 – Parkový b h v Zámeckém parku 
26.dubna 2014 -  Jarní cena Lou né ve st elb  SP 30+30 na st elnici v Šumperku 
11.kv tna 2014 – Velká cena Lou ná ve st elb  LM,SM 60 na st elnici v Záb ehu 
6.zá í 2014        -   Sout ž mladých rybá  na Kociánu v Lou né 
19.zá í 2014      -   Den mládeže s Lesy R – st elnice v láze ském parku  ( dohoda ) 
Konec íjna        - ukon ení sezóny sportovního rybolovu podle po así 

edváno ní         prodej kapr  na Rybníku Kocián 
hem sezóny  -  každou sobotu prodej uzených ryb, p i zakázce i mimo ádn  

                                Denní prodej ob erstvení -  prodej suvenýr  z Rybníka, ko ení na ryby.   
 
 

  HOSPODÁ SKÉ  VÝSLEDKY ZO AVZO Rybník Kocián za minulá období 
 
    Výkaz zisku a ztráty – hospodá ský výsledek                         Z statky finan ní k 31.12.2013       

 
 Na b žném ú tu . . . . .       72 231,57 K  
 Finan ní hotovost . . . .      18 586       K  
 Celkem  . . . . . . . . . . . .      90 817,57 K  

        Rok 2013 p íjmy a výdaje sekcí ZO AVZO    .    
 Rybá i St elci Cyklisti 

íjmy 784 228 6 105 13 673 
Výdaje 807 608 11 015 14 990 
Rozdíl         -23 380 -4 910 -1 314 

 
 
ROZPO ET, FINAN NÍ  A  ORGANIZA NÍ ZAJIŠT NÍ  PROVOZU  V ROCE  2014 
 Naše stránky www.kocianloucná jsou b žn  dopl ovány nutnými informacemi již od roku 2007, V as 
byly p ipraveny rybá ské ády v polském a n meckém jazyce, také aktualizace pro celé období. 
Stránky Obce Lou ná, které byly nedávno vyhodnoceny v sout ži Olomouckého kraje p ebírají 
všechny naše informace.  
     Ve st edu 26. 3. 2014 je p ipravena první dodávka ryb – 400 kg siven  z Vysokého potoka. Máme 
zajišt nu dodávku kapr  koncem dubna. P išla také objednaná dodávka turistických suvenýr , jejichž 
zájem i v etn  drobného prodeje rybího ko ení byl p ekvapením.  
     P ipravujeme i drobné úpravy prost edí kolem Rybníka aby do za átku sezóny bylo vše bez chyby. 
Oce ujeme p ístup všech stálých pracovník  obsluhy a rybá ské stráže, dopl ujeme vybavení ná adí i 
informa ních panel . Máme zájem, abychom poskytovali na Rybníku služby vysoké kvality.  
        edseda ZO Antonín Kaláb 

Rok Hlav. innost Vedlejší Celkem 
 2008 -15 383 +27 960 +12 577 
2009 + 3 185 -27 186 -24 001 
2010 +3 568 -7 339 -3 771 
2011 +1 591 +14 974 +16 565 
2012 -8 350 +90 693 +82 343 
2013 -11 717 -23 380 -35 097 
Suma -27 106 +75 722 +48 616 


