
                    ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV p/R   
 
Ze dne: 10.11.2014 
 
Přítomni : 
 
Kocián Pavel, Ing.           – předseda 
Jašek Ondřej, Mgr.          - místopředseda  
Holčák Martin, Ing          -  hospodář 
Cvikl Zdeněk, Mgr.         -  jednatel  

Zuzaňák Roman             - zástupce hospodáře 
Kocián Tomáš                 - pokladník  
Rára Zdeněk                    - zástupce hospodáře 
 

 
Za dozorčí komisi :  Románek Miroslav 
                                    
 
1. Kontrola úkol ů z minulé schůze výboru. 

 
 

                            Výsledek    
 

                               Výsledek   

 1 Splněno 11  
 2  Splněno, na vědomí 12  
 3 Splněno 13  
 4 Splněno  14  
 5 Splněno 15  
 6 Splněno 16  
 7 Na vědomí 17  
 8 Na vědomí 18  
 9  19  
10  20  
 
2.  Územní konference13.11.2014 v Ostravě. Za MO ČRS Rožnov p.R. delegován předseda pan Ing. P.     

Kocián.  
 
T:  13.11.2014                      Z: předseda 
 
 
3. Prověrky hospodářské, ekonomické a organizační činnosti za rok 2014 proběhnou dne 

20.11.2014 v Ostravě. Za MO se zúčastní: předseda Ing. P. Kocián, jednatel Mgr. Z. Cvikl, 
hospodář Ing. M. Holčák, zástupce hospodáře Z. Rára, předseda DK M. Románek. Pan Rára 
zajistí vyúčtování prodeje povolenek, známek. Hospodářský odbor odešle dle požadavků VÚS 
kopie násadových listů a faktur a připraví vyplněné formuláře. Vedoucí RS dodá k prověrkám 
vyplněné tiskopisy o evidenci členů RS, předseda DK zprávy DK MO z poslední členské 
schůze. 

 
  T: 20.11. 2014                  Z: předseda 

                           jednatel 
 
4.   Výdej povolenek v roce 2015. Výbor MO Rožnov p.R schválil termíny výdeje povolenek pro 

sezónu 2015: 5.1., 19.1., 2.2., 16.2., 2.3., 16.3., 1.4., 13.4., 4.5. – vždy od 1600 – 1700 hodin v 
„Boudě“.  Po těchto uvedených termínech vždy každé první pondělí. Výdej povolenek mimo 
uvedené termíny je možný pouze po předchozí telefonické domluvě (604 158 032 – pan Rára 
Z.). Tento výdej je zpoplatněn částkou 50,- Kč. 

  
  

 



Prodej krátkodobých povolenek 

 Prodejce pan Jiří Holzer, Horní Bečva  čp. 725 
 Tel. 571 618 426 
 Mob. 725 667 446 
 

  T:  2015                       Z: jednatel 
                      Rára Zdeněk 

 
5.  Zabezpečení přívodu vody na zimní měsíce. Zajistí hospodářský odbor. 
           
            Z:  hospodář 
 
6.  Obnažení informačních cedulí Zákaz rybolovu (úsek u Prostředního mostu v Rožnově p.R.) od porostu 

v období vegetačního klidu. 
 
 T: 12/2014         Z:  jednatel 
 
7. Vedoucí RS  pan T. Kocián informoval výbor MO o doplnění RS novým členem – pan Tomáš Strnadel 

ze Zubří.  
 
8.  Informace hospodářského odboru 
 

Hospodář podal výboru MO zprávu o jednání dne 10.11.2014 ohledně schválení manipulačního 
řádu – odběr vody z Hodorfského potoku do náhonu v Zubří. Celé jednání komplikuje neshoda 
zástupců rybářů a majitelů vodní elektrárny na Zuberském náhonu, a to ohledně množství vody, 
které má v Hodorfském potoce zůstat pod místem odběru do náhonu. Věc nebyla uzavřena a 
byla odročena. O minimálním zůstatkovém průtoku pod odběrným místem tedy bude 
rozhodovat vodoprávní úřad z moci úřední. 
 
Hospodář informoval o plnění zarybňovacího plánu na podzim 2014. Všechny avizované akce 
proběhly bez problémů. Taktéž přikrmení nasazeného kapra proběhlo v plánovaném množství 
(150kg). 
 
Informace hospodářského odboru v návaznosti na zápis z mimořádné schůze výboru MO 
ČRS dne 2.11.2014 
 

- Byl proveden monitoring organizací, producentů a privátních subjektů, které se zabývají 
chovem a množením lososovitých ryb, zejména Po.  Bylo zjištěno, že většina těchto 
subjektů zaznamenává v letošním roce zvýšenou vnímavost (zejména u Po) k nákazám 
provázejícím výtěrové období – tedy obdobné problémy, které se dotkly naší MO Rožnov 
p.R. Na základě konzultace s panem Ing. Rostislavem Trybučkem (rybářský technik VÚS 
Ostrava) byl tento fakt potvrzen a bylo ustoupeno od laboratorních rozborů příčin 
povrchového zaplísnění. 
 

- Monitorování toku 473002 nepotvrdilo zvětšený výskyt plísní a jejich rozšíření. Kontrolní 
odlov dne 8.11.2014 monitorování potvrdil.  V rámci odlovu byla snaha uskutečnit výtěr 
přímo u toku – chyť a vytři. Avšak vzhledem k nadstandardní teplotě vody, nevykazovaly 
ryby dostatečnou připravenost na výtěr a tak tento nebylo možno provést. 
 

- Zajištění plůdku na rok 2015 bylo projednáno s hospodářem MO Vsetín s kladným 
výsledkem. 

 
 
 Zapsal: jednatel Mgr. Zdeněk Cvikl 


