
                    ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV p/R   
 
Ze dne: 14.10.2014 
 
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  Na vědomí 12  
 3 Na vědomí 13  
 4 Splněno  14  
 5  15  
 6  16  
 7  17  
 8  18  
 9  19  
10  20  
 
2. Informace jednatele 

- Evidence vrácených povolenek – oznámení a připomenutí členům MO Rožnov p.R., umístění do 
vývěsních skříněk 
 

T:  30.11.2014                      Z: jednatel 
       Zdeněk Rára 

 
3. Předseda upozornil jednatele MO na pozdní zveřejňování zápisů z porad výboru MO Rožnov 

p.R. 
 

T: ihned                     Z: jednatel 
 
4. Diskuní fórum na webových stránkách MO Rožnov p.R. 

 
- Došlé SPAM a obrana proti nim jsou v současnosti v řešení u administrátora. Řízením a 

koordinací tohoto úseku byl pověřen místopředseda p. Mgr. Ondřej Jašek.  
T: ihned                     Z: místopředseda 

 
5. Místopředseda byl spolu s jednatelem pověřen aktualizací údajů MO Rožnov p.R. na webových 

stránkách VÚS Ostrava. 
T: ihned                     Z: místopředseda 
                jednatel 
 



6. Na základě usnesení z výroční členské schůze připraví jednatel podkladový materiál na změnu 
v popisu revíru 473002 doplněnou o způsob lovu „Sbirolino“ bez omezení. 
 
T: ihned                     Z: jednatel 
 

7. Informace hospodářského odboru  
 
- Ve dnech 4. – 5:10, 11. – 12.10 proběhlo lovení generační ryby Po. Sloveno cca 430 Po - 

jikernačka a 140 Po - mlíčňák. Ryby jsou v dobré kondici. Předpokládaný termín výtěru 1. - 
2 .11., předpokládaná výtěžnost cca 160 000 ks jiker. 
 
Zarybňovací plán 

- 11.10. vysazena do dolní části revíru Ostroretka, 6800 ks 
- 13.10. vysazen do nádrže U Macečků Lín, 200 kg 
- 15.10. vysazen do toku Lipan dvouroček, 1000 ks 

 
- 18.10. bude vysazen do nádrže U Macečků Kapr K2 – K3, 1.800 kg a Amur, 50 Kg. 

 
Doba hájení: 20.10. – 2.11. včetně. V průběhu hájení proběhne kondiční zakrmení cca 2 q – 
vitamínové granule. V průběhu hájení bílé ryby není na nádrži omezen lov lososovitých 
ryb! 
 
Informace hospodáře ke komerčním odlovům  
 
MO ČRS Rožnov má problémy se stavebními firmami, které samovolně vstupují do toku, 
kde provádí svou pracovní činnost. Nerespektují ohlašovací povinnosti, tak jak je ukládá 
zákon - MO je obcházena.  
 
Výbor MO žádá všechny své členy, aby hlásili výskyt techniky (bagr, traktor aj.), 
pracovní činnost v toku a chovných potocích neprodleně hospodáři MO Rožnov p.R., 
který v součinnosti s orgány CHKO Beskydy sjedná potřebnou nápravu. Děkujeme. 
 

- Informace o setkání hospodářů MO v Hranicích. Zúčastnil se zástupce hospodáře pan Roman 
Zuzaňák. 

- Proběhne přeškolení všech členů RS 
- Byl podán návrh na zvýšení lovné míry Po z 25 na 30 cm – proti MO Rožnov p.R., 

MO Vsetín 
- Návrh na zvýšení ceny násady Po pro organizace z 9,- Kč na 11,- Kč 

Všechny uvedené návrhy budou projednávány v rámci hospodářských prověrek jednotlivých 
MO. 
 

8. Informace DK MO Rožnov p.R. 
 
DK řešila v měsíci září závažný přestupek člena MO Rožnov p.R., z důvodů závažného 
porušení dle §4, odst. 2, písmeno f, Stanov ČRS. Podle Stanov ČRS (§ 5 odst. 1 písm. d.) 
uložila kárné opatření - vyloučení z ČRS. 

 
 
 
 
 

Zapsal:   jednatel  Zdeněk Cvikl  


