
Český rybářský svaz, z. s. , 
místní organizace Rožnov pod Radhoštěm 
Palackého 2678, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

 
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 
 
Ze dne: 15.11.2021 
 
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 

Románek Miroslav (dozorčí komise) 
 
Omluven: 
Rára Zdeněk – zástupce hospodáře MO 
 
 

   
KONTROLA ÚKOLŮ Z ŘÍJNOVÉ SCHŮZE VÝBORU MO:  

 
 
Úkol č.17 (2021) – Kontrola hospodaření MO ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru ŽP – 
proběhlo 26.10.2021 – účastnil se Ing.Martin Holčák, Mgr. Zdeněk Cvikl, Ing. Pavel Kocián, Tomáš Kocián + 
MVDr. Mačáková Mišáková Petra (KÚ Zlinského kraje, Oddělení zemědělství, lesního hosp., myslivosti a 
rybářství = SPLNĚNO 
 
Úkol č.18 (2021) – Podklady pro účetní uzávěrku roku 2021– většina dokladů pro účetní uzávěrku roku 2021 
byly dodána, ještě bude proběhne fakturace posledních záchranných přelovu na nábřeží Rožnovské bečvy 
firmě Natrix, ve výši cca 102 000 Kč. = SPLNĚNO 
 
Úkol č.19 (2021) – Nákup materiálu pro hospodářskou činnost (nová elektrocentrála + čerpadlo) – 
hospodář MO – Ing.Martin Holčák – zakoupena elektrocentrála, zatím nepořízeno čerpadlo = částečně 
SPLNĚNO 
 
Úkol č.20 (2021) – Kontrola nového webu, obsahu a funkčnosti některých odkazů – zajistí místopředseda 
MO – O.Jašek -  prozatím jen proběhly některé aktualizace AKTUALIT = částečně SPLNĚNO 
 
Úkol č.21 (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 – zatím se nikdo neozval, Výbor MO pro další období bude zredukován na minimální počet 5 členů 
 
Úkol č.22 (2021) – Internetová přípojka do Boudy – jednatel MO oslovil prozatím firmu 4M Elektro Rožnov 
= částečně = SPLNĚNO 
 

PROGRAM LISTOPADOVÉ SCHŮZE: 
 
Jednatel MO Mgr. Zdeněk Cvikl informoval o došle korespondenci, týkající se vodoprávních řízení, které 
předal hospodářskému odboru. Následně seznámil členy výboru s výsledkem Kontroly hospodaření MO 
Rožnov ze strany Krajského úřadu. Jedinou nesrovnalostí byl způsob přijímaní nových členů a přezkušování 
stávajících členů (dětí a mládeže), kdy nebyly za poslední roky dodány na KÚ Zlínského kraje některé 
potřebné doklady. Vedoucí rybářských kroužků – Roman Zuzaňák a Jiří Holzer musí vždy do poloviny února 
dodat kopii třídní knihy (deníku kroužku). 



Vzhledem k velkému počtu členů dětí a mládeže – cca 90 dětí proběhne v následujícím období u mládeže 
starší 15-let, kteří již navštěvují rybářský kroužek opakovaně jen jejich přezkoušení. U mladších, kteří 
navštěvují rybářský kroužek ve Středisku volného času v Rožnově pod Radhoštěm, pod vedením pana 
Romana Zuzaňáka, nebo na Horní Bečvě – pod vedením pana Jiřího Holzera, budou organizovány 2-3 schůzky 
v průběhu ledna 2022, kde budou připraveni na test rybářských znalosti, v případě jeho úspěšného 
absolvování jim budou vydány případně povolenky k lovu ryb pro rok 2022. Vzhledem k počtu dětí, který 
převyšuje kapacitu rybářské Boudy, budou vytipovány náhradní prostory. Nabídl se jednatel s možností 
pronájmu prostor ve Valašském muzeu v přírodě. Poprosil o spolupráci s organizací nejen vedoucí kroužku, 
ale i předsedu dozorčí komise, pana M. Románka + místopředsedu MO, O.Jaška. 
V souvislosti s problematikou prostor pro přezkoušení dětí a mládeže navstal problém i místem případné 
výroční členské schůze, která by měla proběhnout v neděli 27.března 2022. Po řadě návrhu se jevilo jako  
nejvhodnější zjistit možnost pronájmu Janíkovy stodoly. Předseda MO – Ing.Kocián připomenul, že mají na 
jaře proběhnout volby výboru pro další funkční období. 
 
Hospodář MO – Ing. Martin Holčák informoval o vysazení kapra a jeho následném hájení v termínu 05.-
14.11.2021. Ještě je v plánu vysazení amura. Podal info o 2 vodoprávních řízeních na Studeném potoce (řízení 
o vypouštění odpadních vod) a na Maretce – v souvislosti s budováním cyklostezky. Ve spolupráci s CHKO 
bylo podáno trestní oznámení na neznámou osobu v souvislosti s neoprávněným odběrem vody na 
Starozuberském potoce. Na základě konzultace s MVDr. Petrou Mačáková Mišákovou o úhynu na Kněhyni, 
MO předala veškerou dokumentaci KÚ Zlínského kraje, který ještě úhyn znova prověří. 
 
Hospodář informoval o zdárném ukončení přelovu v souvislostí s opravami na nábřeží Bečvy v Rožnov p.R. 
Poslední hospodářská činnost proběhla 14.11.2021. Veškeré mapky jsou k dispozici na webu MO. 
 
ÚKOL č.23 (2021) – DODAT VEŠKERÉ FINANČNÍ PODKLADY, které ještě proběhnou do konce listopadu 
(nákup čerpadla, Al žebříku,…), aby mohla proběhnout účetní uzávěrka – celý výbor 
 
ÚKOL č. 24 (2021) – Příprava podkladů pro roční výkaz činnosti MO – jednatel MO – Mgr. Zdeněk Cvikl (ve 
spolupráci se zbytkem výboru) – do 7.února 2022 
 
ÚKOL č. 25 (2021) – Organizace přezkoušení stávajících členů dětí a mládeže v roce 2022 – plán 2-3 schůzek 
v lednu 2022 – jednatel MO, vedoucí rybářských kroužků, O.Jašek – leden 2022 
 
 
ÚKOL č. 26 (2021) – Zajištění vhodných prostor pro Výroční členskou schůzi – 27.března 2022, možnost 
pronájmu Janíkovy stodoly – jednatel MO 
 
ÚKOL č. 27 (2021) – Rozvaha termínů výdeje povolenek a termínů schůzí výboru pro rok 2022 – jednatel 
MO – publikovat ve vývěskách a na webu do poloviny prosince 2021! 
 
 

Zápis zapsal 15.11. 2021, místopředseda MO, Mgr. Ondřej Jašek 


