
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: 14.11.2022 
 
Přítomní: 
Kocián Pavel, Ing. – předseda MO 
Zdeněk Cvikl, Mgr. - jednatel MO 
Jašek Ondřej, Mgr. - místopředseda MO  
Roman Zuzaňák – zástupce hospodáře MO 
Zdeněk Rára – zástupce hospodáře MO 
Kocián Tomáš – pokladník MO 

Omluven: 
Holčák Martin, Ing. – hospodář MO 
 
Host: 
Václav Liška (dozorčí komise), vodoprávní řízení 
Javorek Martin (dozorčí komise) 
Martin Sosnowski - vedoucí rybářského kroužku

  
KONTROLA ÚKOLŮ ŘÍJNOVÉ SCHŮZE: 

 
Úkol č. 2022_26: Zřízení datové schránky MO Rožnov – jednatel  + předseda MO – říjen/listopad 2022 – 
SPLNĚNO 
Úkol č. 2022_29: Stanovení nákladů a příjmů do konce kalendářního roku – jednatel + hospodář – do 
listopadové schůze 14.11.2022 – SPLNĚNO - podklady zaslány ke zpracování předsedovi MO 
Úkol č. 2022_30: Zajištění podzimního vysazení kapra, amura, lína, ostroretky a parmy  - hospodářský odbor 
do listopadu = SPLNĚNO 
Úkol č. 2022_31: Zjištění celkového počtu požadovaných nových ceduli popisujících revír a CHRO – 
hospodářský odbor + dozorčí komise – do listopadu, následně budou cedule objednány místopředsedou = 
přesunutou na projednání na VÚS – v rámci kontroly hospodářské činnosti 16.11.2022, od cca 13:00. ZATÍM 
NESPLNĚNO 
 

PROGRAM LISTOPADOVÉ SCHŮZE 
 
Jednatel MO, Mgr. Zdeněk Cvikl informoval, že 07.11.2022 podal žádost o zřízení datové schránky pro 

Český rybářský svaz, z. s. , místní organizace Rožnov pod Radhoštěm, Palackého 2678, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, přístup k datové schránce bude mít jednatel + předseda. 
Jednatel dále informoval, že za MO odvedl veškeré odvody za prodej povolenek a poplatek do FRR (ten činil  
94 400 Kč). Dále informoval, že ve středu 14.11. se zúčastní za MO, spolu se zástupcem hospodáře, panem 
Rárou, kontroly hospodářské činnosti MO na VÚS Ostrava. 
 
Jednatel dále připomenul, že v říjnu byly teprve stanoveny oficiální ceny povolenek a cenin na rok 2023. 
Jejich kompletní přehled visí na webu v sekci CENY POVOLENEK PRO ROK 2023. Jen pro rychlý přehled u 
těch nejprodávanějších, pro dospělé členy došlo k navýšení: členská známka 700 Kč, mimopstruhové revíry 
– 2000 Kč (celoroční územní povolenka), pstruhové revíry 2500 Kč (celoroční územní povolenka),  MRS – 
1150 Kč, FRR zůstává 200 Kč. 
 
Byl stanoven termín prosincové schůze výboru MO na 12.12.2022. 
 
Předseda MO, Ing. Pavel Kocián informoval o průběžné finanční uzávěrce za rok 2022, kterou připravuje ve 
spolupráci s paní účetní – Ing. Parmovou. Paní účetní provedla výčetku odvedených mezd, je potřeba 
zkontrolovat, zda jsou řádně podepsány veškeré dohody o provedené práci. Část financí (45 000 Kč je 
každoročně odvedeno do tzv. rezervního fondu). Při této příležitosti vznesl předseda návrh, že projedná 
možnost zřízení terminovaného vkladu u ČSOB – zjistí limity a výši úroků, který se pohybuje kolem cca 6%. 
Zjistí také limity na jeden terminovaný vklad, popřípadě by se zřídil druhý účet pro MO – u jiné banky. 



 
Hospodář MO, Ing. Martin Holčák se předem z listopadové schůze omluvil, zaslal informace o hospodářské 
činnosti od října emailem, popřípadě je doplnili jeho zástupci – pan Rára a Zuzaňák 
Co se stalo od posledního výboru 3.10.2022 v rámci hospodářské činnosti: 
 
- 12.10. vysazen do přehrady amur (150kg) a lín (50kg) 
- 17.10. vysazena parma do toku (1 500ks) 
- 20.10. kapr do přehrady (2 100kg) – proběhlo hájení po vysazení – 21.10. - 4.11. 
- 14.11. vysazena ostroretka (5 000 ks), v úseku Zubří – Střítež 
- vše zásluhou Zdeňka Ráry – tímto mu hospodář velmi děkuji za zásluhy 
 
- 9.10. proveden záchranný odlov na Hážovce a na Horní Bečvě 
- při té příležitosti zjištěn a posléze potvrzen račí mor na toku v obci HB – nahlášeno na Správu CHKO Beskydy. 
Následně vydala Státní veterinární správa mimořádné opatření proti šíření. Informace jsou umístěny na 
našem webu i přímo v terénu. 
 
- 7.11.proběhla na Správě CHKO Beskydy schůzka za účelem optimalizace podmínek výjimky pro provádění 
záchranných odlovů. Účast Václav Liška, Martin Holčák + zástupci Správy CHKO Beskydy. 
 
Co nás ještě čeká do konce roku 2022? 
 
- Zřejmě ještě jeden komerční přelov na Horní Bečvě – CHKO  Beskydy chce odlov z 9.10.2022 ještě jednou 
zopakovat. 
 
Hospodář navrhuje proplatit barevné náplně do tiskárny pro Václava Lišku, jako vedoucí dozorčí komise a také 
jako pověřený člen naší MO k vodoprávnímu jednání musí často tisknout podklady a výstupy.  
 
Tento návrh byl celým výborem schválen. Pan Václav Liška si zakoupí tonery do tiskárny. Pokladník MO, Tomáš 
Kocián panu Liškovi navrhl, že pokud by chtěl, může tonery zakoupit na fakturu přes firmu RComputer, u 
kterých má naše MO otevřený účet pro tyto účely, popřípadě musí dodat paragon k proplacení. 
 
Předseda MO doplnil, že hospodář MO by rád objednal 2 ks baterií do odlovného přenosného azřízení. Baterie 
budou objednány u firmy Bednář Olomouc, v ceně cca 1900 Kč. 
 
Místopředseda MO, Ondřej Jašek připomenul, že nemáme dořešenou výši dotace pro soutěžní družstvo 
muškařů, pod vedením pana Adama. Předseda MO navrhl, že výši stanovíme na základě konečného stavu 
financí, který bude definitivně vědět v prosinci. 
 
Předseda dozorčí komise, Václav Liška znovu upozornil na nedořešenou problematiku obnovy cedulí na toku 
a na přehradě Horní Bečva. Předseda MO poprosil jednatele, aby tuto tématiku zmínil na hospodářských 
kontrolách, zjistil zda má VÚS k dispozici nové, aktualizované cedule. Popřípadě, aby hospodářský odbor 
stanovil počet cedulí, které bude nutno nechat vyrobit. Tyto cedule je nutné instalovat na tok před začátkem 
nové lovné sezóny 2023! V případě, že nebudou cedule na VÚS, hospodářský odbor ve spolupráci 
s místopředsedou provedou objednávku. 
 
Pan Liška dále informoval o vodoprávních řízeních – hlavně o problematice úniku splašku pod Bučiským jezem 
17.10., situace byla velmi rychle vyřešena.  
V součinnosti s Odborem životního prostředí  a VaK se  podařilo zastavit únik splašků do Bečvy s výpustě pod 
Bučiským jezem, jež se řešil před nedávnem. Příčinou byly shnilá prkna jež slouží jako hradítka v kanalizaci. 
Po nahlášení úniku odpadní vody hned na druhý den proběhla oprava fa VaK a po následné  kontrole už do 
do Bečvy z výpustě nic neteklo. 
 



Dále o proběhlém zásahu ČIŽP a OŽP na Starozuberském potoce pod místem jeho křížení se Zuberským 
náhonem. 
Situaci řešil pan Ing. Miroslav Dobeš, Odbor životního prostředí a výstavby, který podal podnět na ČIŽP, a 
zaslal výzvu vlastníkovi vodního díla( mimoúrovňového křížení): 
Na základě podnětu ČRS MO Rožnov pod Radhoštěm ze dne 30.10.2022 oznámeného vodoprávnímu úřadu 
ve 14:30 hod, který se  týkal nedostatečného průtoku vody ve Starozuberském potoce pod místem jeho 
křížení se Zuberským náhonem a zjištěného drobného úhynu ryb ve Starozuberském potoce v úseku toku pod 
místem křížení, provedl vodoprávní úřad dnešního dne 31.10.2022 v 8:00 hod  kontrolu místa křížení 
Starozuberského potoka a Zuberského náhonu (mimoúrovňové křížení). 
 
Pochůzkou na místě bylo zjištěno, že v místě křížení je koryto Starozuberského potoku částečně zaneseno 
listím  a kamením takovým způsobem, že voda ze Starozuberského toku  z větší části natéká do Zuberského 
náhonu a pod místem křížení téměř neteče. 
 
Jako vlastníka tohoto vodního díla (mimoúrovňového křížení) Vás tímto vyzýváme k neprodlené kontrole 
místa křížení  a odstranění kamenů a naplaveného listí tak, aby byl zajištěn rovnoměrný průtok vody v 
Starozuberském potoce a zejména pak  minimální zůstatkový průtok pod místem křížení, který v současné 
chvíli dle našeho názoru není zajištěn. 
 
ČIŽP na místo dorazila ještě  k suchému korytu a voda před  nimi začala do koryta najednou téct - což je dobře 
- teď už vliv umělé manipulace  a odběrů na spodní část  toku nikdo nezpochybní. Čeká se na vyjádření ČIZP. 
 
 
Hostem schůze byl pan Martin Sosnowski, který je od letošního roku novým vedoucím rybářského kroužku 
dětí a mládeže při SVČ Rožnov.  Poprosil jednatele, aby mu na VÚS Ostrava vyzvedl materiály pro děti (Karty 
ryby, případně Deníky mladého rybáře) 
 
Jednatel MO, Mgr, Zdeněk Cvikl ve spolupráci s vedoucím kroužku stanovil 3 termíny školení, kterých by se 
účastnili mládežníci, kteří již navštěvovali kroužek více než 2 roky, a to: 10.12.2022, 14.01.2023 a 28.01.2023! 
 
 

ÚKOLY Z LISTOPADOVÉ SCHŮZE: 
 
Úkol č. 2022_32: Kontrola přístupů k nově zřízené datové schránce – jednatel MO + předseda MO = ihned 

po obdržení přístupových údajů do datové schránky 

Úkol č. 2022_33: Účast na kontrole hospodářské činnosti MO Rožnov na VÚS Ostrava, středa 16.11.2022 – 

jednatel MO – Mgr. Z. Cvikl + zástupce hospodáře – pan Z. Rára 

Úkol č. 2022_34: Možnost zřízení terminovaného vkladu u ČSOB, předseda MO – Ing. P. Kocián do 

prosincové schůze 

Úkol č. 2022_35: Zakoupení tonerů do tiskárny – pan Václav Liška – do prosincové schůze 

Úkol č. 2022_36: Objednávka 2 ks baterií do přenosného odlovného zařízení – hospodář MO – do prosince 

2022 

Úkol č. 2022_37: Stanovení výše poskytnuté dotace pro soutěžní družstvo muškařů, pod vedením pana 

Adama – celý výbor MO,  termín prosinec 2022 

Úkol č. 2022_38, respektive č. 2022_31 (pokračování z října) – Dořešit obnovu cedulí, popisující rybářský 

revír 473 002 (tok i přehrada) – před zahájením sezóny 2023 – hospodářský odbor, místopředseda MO, 

případně info na VÚS v rámci hospodářských kontrol – jednatel MO 

 
Zápis zapsal 21.11.2022, místopředseda MO, Mgr. Ondřej Jašek 


