
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: 9.1.2023 
 
Přítomní: 
Kocián Pavel, Ing. – předseda MO 
Zdeněk Cvikl, Mgr. - jednatel MO 
Jašek Ondřej, Mgr. - místopředseda MO  
Holčák Martin, Ing. – hospodář MO 
Roman Zuzaňák – zástupce hospodáře MO 
Zdeněk Rára – zástupce hospodáře MO 

Václav Liška (dozorčí komise), vodoprávní řízení 
 
Omluven: 
Kocián Tomáš – pokladník MO 
 
Host: 
Lumír Mazan - vedoucí rybářské stráže

 
 
 

 
 

Termíny výborových schůzí v roce 2023: 
 
9.1., 6.2., 6.3., 3.4., 15.5., 12.6., 4.9., 2.10., 13.11., 11.12.  

 
 

KONTROLA ÚKOLŮ PROSINCOVÉ SCHŮZE: 

 
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. – VYŘEŠENO, soutěžní tým bude v průběhu roku dodávat doklady 

 
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 = BUDE ŘEŠENO NA JARNÍCH 
HOSPODÁŘSKÝCH KONTROLÁCH hospodářským odborem 
 
Úkol č. 2022_39: respektive č_34: Možnost zřízení terminovaného vkladu – zjistit možnosti i jiných bank než 
Poštovní spořitelny (ČSOB) -  předseda, jednatel, pokladník = ČEKÁ SE NA NABÍDKU Z BANKY 
 
Úkol č. 2022_40: Zřízení facebookového profilu MO + zajištění správcovství – předseda P.Kocián, 
místopředseda O.Jašek a vedoucí dozorčí komise Václav Liška = SPLNĚNO, průběžná reakce na dotazy 
funguje 
 
Úkol č. 2022_41: Písemné zrušení pronájmu vývěsní informační tabule na Poště – jednatel MO – ihned = V 
ŘEŠENÍ 
 
Úkol č- 2022_42: Dořešit náhradu škody na Hážovce – kontakt firmy Commodum – hospodář + Václav Liška 
= PŘISLÍBENO VYŘEŠIT FORMOU DAROVACÍ SMLOUVY, JEJÍ FORMA JE STÁLE V ŘEŠENÍ  
 
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!!! = VYŘEŠENO 
 
Předseda MO, Ing. Pavel Kocián rozhodl o přerozdělení bezplatných povolenek za MO Rožnov – nárok má 7 
členů výboru, 3 členové dozorčí komise + 7 členů rybářské stráže (na základě podkladů dodaných předsedou 



rybářské stráže) + 2 vedoucí rybářského kroužku, celkem tedy 19 ks povolenek, finanční nárok z VÚS Ostrava 
je na cca 13 ks, 6 ks povolenek jde tedy na vrub našeho účtu. Jednotlivci, kteří mají nárok na vydání bezplatné 
povolenky se ozvou jednateli, panu Zdenku Cviklovi a vyjádří se, jaký druh povolenky budou chtít vydat. 
 
MO obdrželo dotaci na podporu revírů ve výši cca 8000 Kč z VÚS Ostrava za rok 2022. 
 
Veškeré podklady pro výroční schůzi odeslat předsedovi do 20.02.2023, ten dořeší s účetní paní Parmovu a 
připraví návrh rozpočtu pro rok 2023 
 
Předseda navrhl oslovit VÚS Ostrava ohledně ocenění bronzovým odznakem pana Václava Lišku, Martina 
Holčáka, Zdeňka Ráru, Ondřeje Jaška a Tomáše Kociána, stříbrným odznakem pana Romana Zuzaňáka a 
stříbrným odznakem pana Zdeňka Cvikla. Předseda spolu s jednatelem připraví návrhy a odešlou na VÚS 
Ostrava. 
 
Hospodář MO, Ing. Martin Holčák má domluveno pro jarní vysazování cca 100 000 ks plůdku pstruha 
obecného potočního od pana Rašky, dalších cca 50 000 ks z jiných zdrojů, tento bude vysazen do vyhrazených 
potoků pro porovnání výtěžnosti. 
 
Hospodářské kontroly proběhnou v únoru 2023. 
 
Jednatel zmínil nutnost provést revizi elektrorozvodů v Boudě, domluveno s panem Liborem Křenkem, termín 
do března 2023. Dále informoval o další schůzce rybářského kroužku spojeného s přezkoušením, 
v sobotu14.1., poprosil o účast i dalších členů výboru MO. 
 
Předseda dozorčí komise Vašek Liška informoval o problematice na Paláčkově náhonu, kde vlivem poklesu 
vodního stavu došlo k určitému úhynu ryb.  
 
 
Úkol č. 2023_1 Členové výboru, dozorčí komise, RS a vedoucí rybářských kroužků se ozvou jednateli, o 
kterou povolenku mají zájem – termín do konce ledna 2023 
 
Úkol č. 2023_2 Výbor předloží na Výroční členské schůzi návrh změny plnění brigádnické povinnosti - 
termín březen 2023. 
 
Úkol č. 2023_3 Příprava návrhu na ocenění bronzovými a stříbrnými odznaky z VÚS Ostrava – jednatel a 
předseda do 13.1.2023 
 
Úkol č. 2023_4 Elektrorevize rozvodů v rybářské boudě, pan Libor Křenek, termín do konce března 2023 
(zajistí jednatel) 
 
Úkol č. 2023_5 Stanovení termínu Výroční členské schůze pro rok 2023 = jednatel projedná možnost 
pronájmu prostor ve VMP 
 
Úkol č. 2023_6 Podklady pro Výroční členskou schůzi odeslat předsedovi a potom účetní do 20.02.2023 
 
Úkol č. 2023_7 Účast na hospodářských kontrolách – hospodář, předseda 
 
 

Zápis zapsal 9.1.2023, místopředseda MO, Mgr. Ondřej Jašek 


