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ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 
 
Ze dne: 20.09.2021 
 
Přítomní: 
Kocián Pavel, Ing – předseda MO 
Zdeněk Cvikl, Mgr. - jednatel MO 
Jašek Ondřej, Mgr. - místopředseda MO 
Holčák Martin, Ing. – hospodář MO 
Zuzaňák Roman - zástupce hospodáře MO 
Kocián Tomáš, pokladník MO 

Rára Zdeněk – zástupce hospodáře MO 
Románek Miroslav (dozorčí komise) 
Liška Václav (dozorčí komise) 
 
 
 

   
KONTROLA ÚKOLŮ Z ČERVNOVÉ SCHŮZE VÝBORU MO:  

 
Úkol č.8 (2021) – Účast na územní konferenci VÚS Ostrava – čtvrtek 24.06.2021 – místopředseda MO 
Rožnov, Mgr. Ondřej Jašek – SPLNĚNO – TERMÍN BYL VŠAK PŘESUNUT NA 29.07.2021 – zúčastnil se O. Jašek 
 
Úkol č.9 (2021) – Kontrola stavební činnosti na toku + účast na řízeních týkajících se toku Rožnovské Bečvy 
– průběžně, člen dozorčí komise, pan Václav Liška – SPLNĚNO  - V. Liška + M. Holčák 
 
Úkol č.10 (2021) – Zajištění dosazování ryb dle podmínek dodavatelů a dle stavu vody – průběžně – 
hospodář MO – Ing. Martin Holčák – PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO viz. dále 
 

PROGRAM ZÁŘIJOVÉ SCHŮZE ČRS MO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 
 
Jednatel MO Rožnov, Mgr. Zdeněk Cvikl 
Informoval o veškeré důležité korespondenci, která dorazila na ČRS MO Rožnov pod Radhoštěm do 
20.09.2021. Nejvíce korespondence bylo ze strany Odboru ŽP, MěÚ Rožnov pod Radhoštěm. O veškerých 
vodoprávních řízeních byl informován hospodář – Ing. M. Holčák a člen dozorčí komise, p.V.Liška, který má 
na starost právě tuto agendu. 
Dále jednatel spolu s předsedou MO – Ing.Kociánem informovali o obdržení Výzvy k uhrazení daňového 
nedoplatku MO Rožnov za rok 2017!, který zaslal Finanční úřad. Podklady byly předány externí účetní, která 
dále prověří. 
Pokladník MO – T.Kocián a předseda navrhli, že by se měla zřídit datová schránky, na kterou by mělo přístup 
více členů Výboru. Tuto možnost ověří jednatel do další schůze. 
Jednatel podal přehled o nárustu počtu dospělých členů z 438 na současných 493, dětí z 74 na 91 a mládeže 
z 9 na 12! V souvislosti s nárůstem členů souvisí i nárůst prodeje povolenek, do 20.09.2021 bylo vydáno 749 
ks  (nárůst o cca 100 oproti loňsku), dále bylo vydáno cca 100 ks jihomoravských povolenek a ještě není 
upřesněn počet vydaných krátkodobých povolenek výdejcem na Horní Bečvě, p.J.Holzerem. 
Jednateli byla nabídnuta k vyzkoušení demoverze nového evidenčního programu, který má nahradit 
současný, který již nebude mít dále podporu. Jednatel má zjistit případnou cenu tohoto softwaru. 
Reagoval předseda MO, Ing. Pavel Kocián, že je několik důvodů, proč je třeba zajistit nový evidenční program: 
 a) narůstá administrativní zátěž všech MO i VÚS – plánuje se vytvoření center, které by řešily správu 
více MO a snížila by se tím náročnost práce, o kterou nikdo nemá zájem 
 b) nastává problém s obsazováním kandidátek v souvislosti s nadcházejícími volbami v roce 2022 
 



Výzva pro všechny členy MO Rožnov, aby se ozvali ohledně zájmu o 
kandidaturu do Výboru MO pro volby v roce 2022. 

 
Jednatel podal návrh na zřízení pevné internetové přípojky do sídla MO Rožnov, tzv. Boudy. Reagoval 
předseda MO – Ing .Pavel Kocián, že v souvislosti s plánovanými novými evidenčními programy bude pro 
výdej a evidenci povolenek nutné online připojení, podpořil proto zřízení přípojky. Zadal úkol jednateli, aby 
oslovil 2-3 poskytovatele o vytvoření cenové nabídky na zřízení internetové přípojky. 
 
Termín říjnové schůze MO Rožnov byl přesunut z organizačních důvodů na 18.10.2021 
 
Předseda MO- Ing. Pavel Kocián informoval, že 22.09.2021 proběhne schůze Hospodářského odboru VÚS 
Ostrava, na kterém přednese návrh našeho hospodářské odboru ohledně omezení počtu úlovků ušlechtilých 
ryb na povolenku. 
 
Hospodářský odbor: 
Hospodář MO Rožnov – Ing. Martin Holčák podal přehled hospodářských zásahů za poslední 3 měsíce, a to: 
16.června se zástupce hospodáře, p. Roman Zuzaňák podílel na záchranné akci při výlovu rybníčku v parku. 
V srpnu proběhly záchranné odlovy na Hodorfském potoce v Zubří, v oblasti křížení s náhonem. 
10.srpna bylo vysazeno 150 kg pstruha duhového do toku. 
Plánováno je vysazování bílé ryby – kapr, lín do přehrady na Horní Bečvě dle zarybňovacího lánu, dle nabídek 
dodavatelů po říjnových výlovech. Vysázení reofilních druhů – ostroretka, parma – od Zubří dolů, opět 
nejspíše v říjnu 2021. 
Zmínil problematiku úhynu na řece Kněhyni z 30.07.2021, kde dle výsledků rozboru vody z potoka Kněhyně 
voda splňovala limity NV č. 401/202015 Sb., přílohy č. 3 Ukazatele vyjadřující stav povrchové vody ve všech 
ukazatelích s výjimkou rozpuštěného kyslíku, kde byla naměřena hodnota 8,6 mg/l (limit je > 9 mg/l], teplota 
vody v době úhynu byla změřena 22°C - pitva mrtvých ryb neprokázala přítomnost parazitů ani úhyn 
způsobený přítomností toxické látky. Pravděpodobnou příčinou úhynu byla změna prostředí způsobená 
vysokou teplotou vody a tím sníženým obsahem kyslíku ve vodě. 
Zmínil stavební úpravy na řadě potoků (Starozuberský, Studený, Kání, Maretka, Bučkový potok), a hlavně 
stavební úpravy na toku Bečvy – nábřeží. Zde byly provedeny dva záchranné odlovy a to 11. + 19.září v úseku 
cca 700 m, veškeré ryby byly přeloveny a vysazeny opět do toku Bečvy nad splav u Eroplánu. Po tomto výlovu 
byla realizační stavební firma, která by měla neprodleně zahájit stavební činnost na toku. Po celou dobu 
stavby by měl fungovat biologický dozor. 
K tématice se přidal člen dozorčí komise, p. Václav Liška, které doplnil veškeré zprávy o činnosti dozorčí 
komise a své funkce – řeší veškeré vodohospodářské řízení, kterých se účastní naše MO. Řízení ohledně 
čističky odpadních vod na Prostřední Bečvě má výsledek, že čistička splňuje vše bez problémů. Ve Vidči 
probíhá vodoprávní řízení v souvislosti budování cyklostezky v blízkosti potoka Maretky. Proběhly řízení na 
Bučkovém potoce, kterých se účastnily i Lesy ČR, Ing. L. Dobeš. 
MO byla informována na určitou problematiku zvýšeného množství mastných kyselin v přítoku 
Starozuberského potoka, nebyla však potvrzena souvislost s možnými průsaky z Betonárky. Není totiž 
zmapována kanalizační síť z areálu celé Tesly. 
14.9.2021 večer obdržel místopředseda MO – O.Jašek zpávu od místní občanky, která zaregistrovala úhyn 
ryb na Starozuberském potoce, při ústí do Bečvy. Tuto informaci předal hospodářskému odboru. 15.09. 
navštívil lokalitu člen dozorčí komise, p. V. Liška, který si na místo přizval i zoologa CHKO Beskydy, Ing. 
V.Tomášek. Během šetření se záhadně zvedla voda ve Starozuberském potoce, pod náhonem malé vodní 
elektrárny, bohužel to již nepomohlo cca 100 – 200 ks mřenky mramorované, cca 100 ks střevle potoční a 
několika desítkám ročních pstruhů potočních, kteří byly uvěznění v nánosech vyschlého dna potoka. 
 
Pan Roman Zuzaňák informoval o úspěších členů sportovního družstva, které skončilo na posledních 
závodech na 5.místě, celkově se v letošním roce umístili na 3.místě! 
 
Na schůzi 18.10.2021 bude pozván i předseda rybářské stráže – p. Tomáš Strnadel, pozvání zajistí 
místopředseda. 



 
ÚKOLY ZE ZÁŘIJOVÉ SCHŮZE: 

 
Úkol č.11 (2021) – Prověření výzvy o daňovém nedoplatku za rok 2017 – externí účetní, jednatel, předseda 
MO – termín IHNED 
 
Úkol č.12 (2021) – Zřízení datové schránky MO, s možnosti přístupu více osob – možnosti zjistí jednatel – 
Mgr.Zdeněk Cvikl – do říjnové schůze 
 
Úkol č.13 (2021) – Testování nabízeného evidenčního programu a zjištění ceny u dodavatele – jednatel 
Mgr.Zdeněk Cvikl – termín do říjnové schůze 
 
Úkol č.14 (2021) – Výzva pro všechny členy MO Rožnov – návrh kandidátní listiny do Výboru MO pro 
nadcházející volby v roce 2022 – všichni členové MO Rožnov pod Radhoštěm – termín – průběžně do března 
2022 
 
Úkol č.15 (2021) – Internetová přípojka do Boudy – jednatel MO do říjnové schůze zajistí 2-3 cenové nabídky 
 
Úkol č.16 (2021) – Pozvánka pro předsedu rybářské stráže na říjnovou schůzi 18.10.2021 – zajistí 
místopředseda MO – O.Jašek - IHNED 
 
 
 

Zápis zapsal 20.09. 2021, místopředseda MO, Mgr. Ondřej Jašek 


