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: 05.09.2022
Přítomní:
Kocián Pavel, Ing. – předseda MO
Zdeněk Cvikl, Mgr. - jednatel MO
Holčák Martin, Ing. – hospodář MO
Jašek Ondřej, Mgr. - místopředseda MO

Roman Zuzaňák – zástupce hospodáře MO
Zdenek Rára – zástupce hospodáře MO
Václav Liška (dozorčí komise)
Omluven:
Kocián Tomáš – pokladník MO

KONTROLA ÚKOLŮ Z KVĚTNOVÉ SCHŮZE:
Úkol č. 2022_19: Účast místopředsedy MO na jarní územní konferenci – teprve bude splněno - termín 29.05.2022 =
SPLNĚNO
Úkol č. 2022_20: Účast pana Václava Lišky na vodoprávním jednání s OŽP a Odborem výstavby – termín 24.05.2022 =
SPLNĚNO
Úkol č. 2022_21: 28.5. školení na elektrorybáře – přihlášeni Roman Zuzaňák, Pavel Divoký, Martin Holčák, René Zuzaňák
= SPLNĚNO
Úkol č. 2022_22: Hospodář MO bude kontaktovat rybářského technika VÚS Ostrava pana Jakuba Vávru ohledně možné
změny dodavatele kapra – termín do dalšího vysazování ryb = SPLNĚNO
Úkol č. 2022_23: Vedoucí rybářské stráže informuje všechny členy rybářské stráže, hlavně pana Tomáše Michalíka o
zvýšeném výskytu zaplísněných ryb a dalších postupech – termín ihned = SPLNĚNO
Úkol č. 2022_24: Školitel nových žadatelů o rybářský lístek a členství v naší MO – pan Tomáš Kocián zašle vždy info
jednateli – ten bude informovat celý výbor, a proběhne případné schvalování nového člena – do odvolání = SPLNĚNO
PROGRAM ZÁŘIOVÉ SCHŮZE VÝBORU MO ROŽNOV

Jednatel MO, Mgr. Z.Cvikl informoval o příchozí poště během letních prázdnin, dodal, že veškerá
korespondence je přeposílána ve skenu hospodáři a dozorčí komisi MO. Dále informoval o stavu členské
základny k 31.08.2022, a to: 85 dětí, 20 mládežníků a 494 dospělých členů, celkem tedy 599 členů! Shrnul
dále nárůst prodeje všech typů povolenek v letošním roce. Do počátku října (07.10.2022) je nutné poslat
objednávku povolenek a členských známek na rok 2023. Dodal, že ještě se čeká na stanovení ceny celosvazové
povolenky. Doplnil předseda MO, Ing. P.Kocián, že ještě neproběhly všechny územní konference, ale poslední
má snad proběhnout tento víkend. Jakmile budou aktualizovány veškeré ceny, budou publikovány na webu
VÚS Ostrava a pak i na našem webu.
Byly upřesněny termíny konání podzimních schůzí výboru MO Rožnov a to:
Pondělky 05.09., 03.10. 14.11., vždy od 17:00 hod v Boudě.
Předseda MO, Ing. P.Kocián připomenul, že od 1.1.2023 budou pro zapsané spolky povinné datové schránky.
Přístupové údaje k datové schránce bude mít předseda a jednatel MO, který bude evidovat veškerou příchozí
dokumentaci do této datové schránky – předseda MO navrhl zřídit evidenční (registrační) sešit příchozí pošty.

Místopředseda MO, Mgr. O.Jašek doplnil po výborové schůzi podmínky zřízení datové schránky.
S účinností od 1. 1. 2023 mají nově ze zákona (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů) povinnost mít zřízenu datovou schránku všechny právnické osoby, tedy včetně spolků.
Právnickým osobám, které datovou schránku k předmětnému datu nebudou mít zřízenou na základě vlastní
iniciativy, bude datová schránka zřízena automaticky Ministerstvem vnitra, a to nejpozději do 31. 3. 2023.
Další postup ohledně zřízení datové schránky. Nebo zda počkáme na její automatické zřízení bude projednáno
na říjnové schůzi MO, 03.10.2022.
Předseda dále poprosil hospodáře a jednatele MO, aby dodali kvalifikované odhady nákladů MO do konce
kalendářního roku. Jednatel uvedl, že bude ještě odvádět finance za prodané povolenky a hlavně odvody do
FRR (Fond rozvoje revíru). Hospodář čeká na stanovení cen podzimního vysazování rybí osádky, které bude
částečně hrazeno nad rámec zarybňovacího plánu.
Předseda navrhl dále, že veškeré fakturace, které se zasílají externí účetní, paní Parmové, budou pak v příloze
od ní zaslány emailem (s uvedením čísla faktury a v.s. platby) pokladníkovi MO, Tomáši Kociánovi, který bude
mít rychlý přehled, zda faktury jsou správně uhrazeny. Jde hlavně o fakturace komerčních odlovů, kde bývá
často značná prodleva s platbami od stavebních firem.
Hospodář MO, Ing. M.Holčák shrnul veškeré hospodářské zásahy na revíru za 05/22-08/22:
Vysazeno:
7.5. Lipan-1 do toku 70kg
13.5. pstruh duhový do toku a přehrady 200kg
31.8. pstruh duhový do toku 150kg
Podzimní vysazování ryb je v plánu, termín bude upřesněn dle dodavatele. Půjde o částečné vysazení
dle zarybňovacího plánu, částečně nad ZP z peněz MO, a část kompenzace za jarní úhyn, osádkou by
měl být nejen kapr, ale i amur a lín.
28.5. proběhlo školení na elektro rybáře v Příboře. Za naši MO se zúčastnil René Zuzaňák, Pavel Divoký, Martin
Holčák a Roman Zuzaňák.
28.5. Zjištěn úhyn kapra na přehradě Horní Bečva. V průběhu následujícího týdne sesbíráno cca 150kg ryb předpoklad, že se jedná o ryby z jarního vysazení - konzultováno s rybářským technikem, dohodnuta náhrada,
která bude realizována při podzimním sazení.
20.8.-Havárie na Hažovce při stavbě chodníků jež realizuje fa. Commodum s.r.o. způsobena únikem 0,25 m3
betonu do dešťové kanalizace, dle zjištění úřadů kvůli jejímu dřívějšímu narušení třetí osobou. Zasažen úsek
asi 300 metrů. Událost řešena s CHKO Beskydy a OŽP Rožnov p/R.
O havárii informoval i předseda dozorčí komise pan Václav Liška, který havárii sám zjistil a podal podnět
k jejímu řešení.
Ten zároveň informoval výbor MO o černé stavbě na potoce Mečůvka, nad ústím do Rožnovské Bečvy, kde
neznámy stavitel vybudoval umělou vodní nádrž, která není nikde hlášená! Byl informován OŽP, Lesy ČR (Ing.
Karel Vašek). Dále podal info, že je stále v řešení řízení pod Betonárkou (jeden z možných pachatelů se
odvolal), řízení pod Koryčanskýma Pasekama týkající se zatrubnění proběhlo, stavitel má tuto stavbu
legalizovanou stavebním řízením.

Komerční zásahy na revíru:
28.5. Proveden komerční odlov na potoku Sovík v k.ú. Dolní Bečva (oprava mostu)
27.8. Proveden komerční odlov na Hážovce v Tylovicích (oprava výústních objektů v toku). Proběhne
během září ještě druhý komerční odlov, z důvodů, že stavební firma musí nakonec s těžkou technikou
do koryta Hažovky.
Zástupce hospodáře a dlouholetý vedoucí rybářského kroužku dětí – pan Roman Zuzaňák, požádal správce
webu, aby aktualizoval web se jménem nového vedoucího – pana Martina Sosnowského, tel. 602 573 244,
sosnowski.m@seznam.cz.
Po výboru byl pan Martin Sosnowski kontaktován místopředsedou, domluvili se na aktualizaci údajů, pan
Sosnowski má v pátek 09.09.2022 schůzku ve Středisku volného času, kde se upřesní termíny rybářských
kroužků – pravděpodobně půjde o pátky – 1x14 dnů.
Úkol č. 2022_25: Jednatel zajistí objednání povolenek a členských známek na rok 2023 – Mgr. Z. Cvikl do
07.10.2022
Úkol č. 2022_26: Zřízení datové schránky MO Rožnov – projednat na říjnové schůzi – termín buď řijen nebo
počkat na automatické zřízení – jednatel MO
Úkol č.2022_27: Koordinace fakturační činnosti – hospodář, pokladník, externí účetní MO = průběžně
Úkol č.2022_28: Aktualizace vedoucího rybářského kroužku dětí v Rožnově na webu – O.Jašek = SPLNĚNO
OBRATEM, - vývěsky – T.Kocián do konce září 2022

Zápis zapsal 05.09.2022, místopředseda MO, Mgr. Ondřej Jašek

