
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: 6.2.2023 
 
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 
Kocián Tomáš – pokladník MO  
Václav Liška (dozorčí komise), vodoprávní řízení 

 
 
Omluven: 
Zdeněk Rára – zástupce hospodáře MO 
 
Host: 
Lumír Mazan - vedoucí rybářské stráže

 
 
 

 
 

 
 

KONTROLA ÚKOLŮ LEDNOVÉ + PROSINCOVÉ SCHŮZE: 

 
 
Úkol č. 2022_39: respektive č_34: Možnost zřízení terminovaného vkladu – zjistit možnosti i jiných bank než 
Poštovní spořitelny (ČSOB) -  předseda, jednatel, pokladník = ČSOB, KB ani ČS neposkytují vhodné 
terminované vklady pro zapsané spolky, byly osloveny Moneta + Raiffeisenbank, viz. níže. 
 
Úkol č. 2022_41: Písemné zrušení pronájmu vývěsní informační tabule na Poště – jednatel MO – poplatek za 
pronájem zaplacen do června, následně nebude prodloužen 
 
Úkol č- 2022_42: Dořešit náhradu škody na Hážovce – kontakt firmy Commodum – hospodář + Václav Liška 
= VYŘEŠENO 
 
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 = vyřešeno 
 
Úkol č. 2023_2 Výbor předloží na Výroční členské schůzi návrh změny plnění brigádnické povinnosti - termín 
březen 2023 = příprava návrhu 
 
Úkol č. 2023_4 Elektrorevize rozvodů v rybářské boudě, pan Libor Křenek, termín do konce března 2023 
(zajistí jednatel) = ještě neprovedeno 
 
Úkol č. 2023_5 Stanovení termínu Výroční členské schůze pro rok 2023 = jednatel projedná možnost 
pronájmu prostor ve VMP = termín stanoven na neděli 26.03.2023, od 09:00 v Sušáku VMP 
 
Úkol č. 2023_6 Podklady pro Výroční členskou schůzi odeslat předsedovi a potom účetní do 20.02.2023 = 
splněno 
 
Úkol č. 2023_7 Účast na hospodářských kontrolách – hospodář, předseda = teprve budou – 14.02.2023 
 
Jednatel MO Mgr. Zdenek Cvikl informoval, že veškerá pošta je již distribuována prostřednictvím datové 
schránky. Poštou dorazila jedině pojistka od Generali. 



Termín Výroční členské schůze ČRS MO Rožnov, z.s. je stanoven na neděli 26.03.2023, od 09:00 
v „Sušáku“ VMP Rožnov pod Radhoštěm 
 
Dětské rybářské závody proběhnou v sobotu 25.03.2023, v areálu VMP. Pan Roman Zuzaňák byl pověřen 
Výborem ČRS MO Rožnov koordinací činnosti na přípravě dětských rybářských závodu ve spolupráci 
s vedoucími rybářských kroužku dětí a mládeže – panem Martinem Sosnowskim a panem Jiří Holzerem. 
 
Předseda MO Ing. Pavel Kocián informoval, že mu má do 20.února dodat podklady pro přípravu návrhu 
rozpočtu na rok 2023, externí účetní – paní Parmová. 
 
Spolu s hospodářem MO se má předseda, v úterý 14.02.2023 účastnit jarních hospodářských kontrol, na VÚS 
Ostrava. 
 
Spolu s jednatelem kontaktovali postupně několik finančních ústavů ohledně terminovaného vkladu. Většina 
neposkytuje terminované vklady pro neziskové organizace nebo zapsané spolky. 
Nabídku jsme obdrželi z Moneta Money Bank, s úrokem cca 5,3% při terminovaném vkladu na ½ roku 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výbor se nakonec dohodl na zřízení tohoto terminovaného vkladu, s uložením 
částky cca 2 mil. Kč.  
 
Hospodář MO Ing. Martin Holčák má zajištěn plůdek pstruha obecného potočního na jarní vysazování. 
Zdrojem bude ze 2/3 pan Raška, 1/3 bude z pstruhařství Frýdlant n/O. (Pstruží). 
 
Dále informoval o tom, že firma Commodum se postavila čelem k havarijní situaci na Hažovce z loňského roku 
a darovala MO částku ve výši 22 000 Kč. 
 
Další finanční dar ve výši 10 000 Kč poskytl pan Zicha, tento dar bude poskytnut na organizaci dětských 
rybářských závodů. 
 
Předseda dozorčí komise, pan Václav Liška informoval, že se 2x účastnil školení dětí a mládeže ve Středisku 
volného času, pod vedením pana Martina Sosnowského. Poděkoval i dalším členům výboru, kteří se účastnili 
také.  
Václav Liška informoval o připravované novele Vyhlášky o rybářství. Dále podal info o vodoprávním řízení na 
Vodárně na Prostřední Bečvě, připravované průmyslové zóně Zubersko. Zmínil i připravované stavební zásahy 
na Hažovce. 
 
Vedoucí rybářské stráže, pan Lumír Mazan zmínil, že má 2 potencionální nové zájemce vykonávání funkce 
Rybářské stráže, které dodatečně přihlásil na kurz. 
 

ÚKOLY Z ÚNOROVÉ SCHŮZE 
 
Úkol č. 2023_4 Elektrorevize rozvodů v rybářské boudě, pan Libor Křenek, termín do konce března 2023 
(zajistí jednatel) 
Úkol č. 2023_7  - Účast na hospodářských kontrolách – hospodář, předseda - 14.02.2023 
Úkol č. 2023_8 – Příprava Výroční členské schůze, info o jejím termínu 26.03.2023 – web, FB, vývěsky 
Úkol č. 2023_9 – Dětské rybářské závody – vedoucí dětských kroužků + pan Rroman Zuzaňák 
Úkol č. 2023_10 – Definitivní zřízení terminovaného vkladu u Moneta Money Bank – předseda + jednatel 
 

 Zápis zapsal 6.2.2023, místopředseda MO, Mgr. Ondřej Jašek 


