
                    ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV p/R   
 
Ze dne: 12.12.2014 
 
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, Javorek Martin 
Hosté: Veselý Roman, Pavlíková Eva, Divoký Pavel, Topolánková Šárka 
                                    
 
1. Kontrola úkol ů z minulé schůze výboru. 

 
 

                            Výsledek    
 

                               Výsledek   

 1 Splněno 11  
 2  Splněno 12  
 3 Splněno 13  
 4 Na vědomí  14  
 5 Splněno 15  
 6 Akce přesunuta na leden 2015 16  
 7 Na vědomí 17  
 8 Na vědomí, splněno 18  
 9  19  
10  20  
 
2.    Územní konference13.11.2014 v Ostravě - výňatek z usnesení: 
 

-  pro rok 2015 produkce násady pstruha obecného v požadované kvalitě za cenu 11,- Kč/ks a 
zbytek násady z farmového chovu. 

-   Kalkulaci cen povolenek pro r. 2015 takto: 
a) územní roční MP povolenka  1 400,-  Kč 
b)  územní roční P povolenka     1 600,-  Kč 
c)  ceny povolenek krátkodobých, pro mládež a držitele ZTP – beze změn 
d) stanovením ceny územních povolenek pro členy SHO na revíry ve společném hospodaření 
ÚS je pověřen VÚS. 

- navázání spolupráce ČRS s Českým olympijským výborem. V této souvislosti obdržel 
v současné době ČRS finanční prostředky určené výhradně na podporu sportovní a 
mládežnické činnosti pro kategorie do 19-ti let věku. Finanční prostředky budou děleny 
přímo dle požadavků do místních organizací. 

 
3. Prověrky hospodářské, ekonomické a organizační činnosti za rok 2014 dne 20.11.2014 

v Ostravě.  
K činnosti MO Rožnov nebyly vzneseny žádné připomínky. Vyúčtování povolenek včetně 
odebrání nových pro rok 2015 bez problémů. Za MO předložen návrh na doplnění popisu 
revíru 473002 o způsob rybolovu pomocí systému „Sbirolino“ na nádrži U Macečků na Horní 
Bečvě. MO byla upozorněna na nutnost zpracování sumarizace za všechny vydané územní v programu 
Ryby profesionál včetně kontrol RS. MO vydávají povolenky pouze členům vlastní organizace. 
Zarybňovací plán Po na revíru 473002: 50% plnění z vlastní produkce, 50 % zajišťuje VÚS Ostrava. 



Hodnocení činnosti DK MO  Rožnov p.R.: Činnost komise je na velmi vysoké a profesionální úrovni a 
je jedna z nejlepších v rámci svazu. 
 
  

  T: 2015                               Z: předseda 
                             jednatel 
                  Rára Zdeněk 
 
4.   Aktualizace webových stránek – informace o prodeji, tiskopisy (vkladové listy) do konce roku 

2014. Distribuci zajistí prodejce povolenek pan Rára Zdeněk. Prodejní termíny budou rovněž 
včas zveřejněny na našem webu. 

  
T: 30.12.2013                                Z: předseda 
 

5.  Informace předsedy – hodnocení činnosti nového výboru a rekonstruovaného hospodářského 
odboru včetně DK bylo kladné. Profesionální práci odvedla i externí ekonomka paní 
Topolánková Šárka. Bylo vysloveno poděkování panu R. Veselému za jeho účast při slovování 
chovných potoků jako zástupce VÚS Ostrava. 
 

 
5.  Informace hospodářského odboru 
 

Hospodář podal výboru MO souhrnné shrnutí činnosti. Všechny avizované akce proběhly bez 
problémů. Zdůraznil vysazení násad do revíru 473002 z vlastních zdrojů ve výši cca 100 tisíc 
Kč.  
 
Výtěr generačních ryb. Vyslovena nespokojenost s komorováním ryb u pana Halamíčka 
(prostředí nádrže). Byla zvažována možnost komorování ryb před výtěrem ve Valašském 
muzeu ve struze (vznesena námitka – výskyt vydry, pomalý průtok vody, její vyšší teplota). 
Další možnosti budou i nadále prověřovány. 
 
Informace hospodářského odboru v návaznosti na zápis z mimořádné schůze výboru MO 
ČRS dne 2.11.2014 
 

- V termínu od 8.11 do 24.11. bylo zjištěno, že výskyt plísní neustoupil. Bylo proto 
přistoupeno k odebrání vzorků ryb – Po, celkem 5 ks, odběr vzorků vody – 2 odběry. Vše 
z prostoru 473002, úsek u Eroplánu, úsek u „Boudy“. Uvedené vzorky byly odeslány a 
kurýrní službou doručeny do SVÚ Olomouc. Výsledky laboratorních zkoušek budou známy 
v polovině měsíce prosince. Náklady uhradí VÚS Ostrava. 

 
 

 
 
 
 
Zapsal: jednatel Mgr. Zdeněk Cvikl 


