
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: 12.12.2022 
 
Přítomní: 
Kocián Pavel, Ing. – předseda MO 
Zdeněk Cvikl, Mgr. - jednatel MO 
Jašek Ondřej, Mgr. - místopředseda MO  
Roman Zuzaňák – zástupce hospodáře MO 
Kocián Tomáš – pokladník MO 
 

Omluven: 
Holčák Martin, Ing. – hospodář MO 
Zdeněk Rára – zástupce hospodáře MO 
 
Host: 
Václav Liška (dozorčí komise), vodoprávní řízení 
Lumír Mazan - vedoucí rybářské stráže

  
 

KONTROLA ÚKOLŮ 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 = SPLNĚNO (Kocián, Cvikl) 

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 = SPLNĚNO 

Úkol č. 2022_34: Možnost zřízení terminovaného vkladu u Poštovní spořitelny pod ČSOB, předseda MO – Ing. 

P. Kocián do prosincové schůze = v řešení, ale Poštovní spořitelna neposkytuje pro neziskové organizace 

terminované vklady, osloveny jiné finanční instituce, spolupráce jednatele a pokladníka 

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

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

2022 = SPLNĚNO 

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

Adama – celý výbor MO,  termín prosinec 2022 = SPLNĚNO na prosincové schůzi byla dohodnuta výše dotace 

– bude poskytnuto 8000 Kč. 

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  = zatím nesplněno – před zahájením sezóny dořeší 

hospodářský odbor 

 

PROGRAM PROSINCOVÉ SCHŮZE 

 

Předseda MO, Ing. Pavel Kocián zhodnotil veškerou činnost MO za rok 2023. Předseda zmínil problematiku 

nutné obnovy členů výboru MO v dalším období, případní zájemci o práci ve výboru se mohou ozvat. Navrhl 

dále možnost zřízení facebookového účtu místní organizace, správci FB účtu budou předseda, místopředseda 

a předseda dozorčí komise. Václav Liška + Ondřej Jašek zašlou své emailové adresy, které mají spojeny s FB 

účty, bude jim zaslána žádost ke schválení správcovství FB účtu MO Rožnov.. 

 
Výbor MO odsouhlasil žádost Tomáše Kociána na zrušení vývěsní tabule na poště. Ukončení pronájmu zajistí 
jednatel. 
Schválená dotace pro muškaře ve výši 8000 Kč, prosíme soutěžní tým o pravidelné dodávání 
fotodokumentace na web a nový facebookový účet. 



 
Jednatel podal info o přípravě povolenek pro rok 2023  - jsou připraveny k výdeji. První oficiální termín je 
pondělí 9.ledna, dřívější termín nutno domluvit s výdejcem povolenek, panem Zdeňkem Cviklem. 
Jsou připraveny veškeré údaje pro aktualizaci webu pro rok 2023.  
 
Výbor MO chce poprosit členy, aby s úhradou poplatků (členských známek, náhrad za brigády, FRR, 
povolenek) pro další rok počkali až na leden 2023. Děkujeme za pochopení. 
 
Jednatel domluvil se Střediskem volného času (panem ředitelem M.Navaříkem) prostory pro školení mládeže 
a dětí. První termín školení je již v sobotu 17.12.2022, od 09:00 do 11:30 hod.. Účast potvrdil kromě 
vedoucího rybářského kroužku Martina Sosnowského + bývalého vedoucího pana Romana Zuzaňáka dále 
jednatel a pan Liška za dozorčí komisi. 
 
Jednatel předal info vedoucímu rybářské stráže z VÚS. Reagoval přímo vedoucí rybářské stráže, pan Lumír 
Mazan, který informoval o počtu provedených cca 370 kontrol členů (z toho 258 kontrol na revíru 473 002) 
v roce 2022.  
 
Info za hospodářskou činnost podal Roman Zuzaňák. Veškerá činnost byla zdárně ukončena. Jen náhrada 
škody na Hažovce s firmou Commodum je stále v jednání.  
 
Václav Liška informoval o nepovolených prácech na toku Rožnovské Bečvy – Bučiska, 21.11.2022.  
 
 

ÚKOLY Z PROSINCOVÉ SCHŮZE, KTERÉ BUDOU ŘEŠENY NA PŘELOMU ROKU 2022/2023 
 
Úkol č. 2022_37: Dotace pro soutěžní tým muškařů, pod vedením pana Adama ve výši 8000 Kč. Podmínkou 

je pravidelné dodávání podkladů (text a fotografie) pro propagaci a prezentaci na webu a nových FB stránkách 

MO. 

 
Úkol č. 2022_38, respektive č. 2022_31 – Zajištění inovovaných vývěsních cedulí popisujících revír v souladu 
s platnou legislativou – hospodářský odbor do začátku nové lovné sezóny 2023 
 
Úkol č. 2022_39: respektive č_34: Možnost zřízení terminovaného vkladu – zjistit možnosti i jiných bank než 
Poštovní spořitelny (ČSOB) -  předseda, jednatel, pokladník 
 
Úkol č. 2022_40: Zřízení facebookového profilu MO + zajištění správcovství – předseda P.Kocián, 
místopředseda O.Jašek a vedoucí dozorčí komise Václav Liška 
 
Úkol č. 2022_41: Písemné zrušení pronájmu vývěsní informační tabule na Poště – jednatel MO - ihned 
 
Úkol č- 2022_42: Dořešit náhradu škody na Hážovce – kontakt firmy Commodum – hospodář + Václav Liška 
 
Úkol č. 2022_43: Aktualizace webových stránek – nové vkladové listy a info pro rok 2023 – místopředseda 
O.Jašek – termín ihned po dodání podkladů – 13.12.2022 – veškeré úhrady pro další rok nejdříve od 
01.01.2023!!! 
 
 

Zápis zapsal 12.12.2022, místopředseda MO, Mgr. Ondřej Jašek 


