
                    ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV p/R  

Ze dne: 6.6.2016

Přítomni :

Kocián Pavel, Ing.          -   předseda 
Jašek Ondřej, Mgr.          -  místopředseda
Holčák Martin, Ing          -  hospodář 
Cvikl Zdeněk, Mgr.         -  jednatel

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

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

Bod                             Výsledek   Bod                                Výsledek  

 1 Splněno 11
 2 Splněno 12
 3 Splněno 13
 4 Na vědomí 14
 5 Splněno 15
 6 Na vědomí 16
 7 17
 8 18
 9 19
10 20

2. Územní konference ČRS 
Dne 11.6.2016 proběhne v Ostravě územní konference ČRS. Delegován předseda MO Rožnov
p.R. pan Ing. Pavel Kocián. Podklady pro jednání připraví jednatel a výdejce povolenek pan Z.
Rára (sumáře úlovků na pstruhových revírech za rok 2015). 

T: 11.6. 2016 Z: předseda

Ze zápisu jednání územní konference

Ochrana rybích obsádek vůči neustále stoupajícímu množství rybích predátorů. 

„P ředseda p. Martínek se vyjádřil v tom smyslu, že informoval o svojí aktivitě přímo v Parlamentu
Poslanecké  sněmovny  ČR v roce  2015  a  konzultací  problematiky  se  zástupci MZeČR.  Jediným
konkrétním výsledkem je dosud dotace ze státního rozpočtu pro rybářské svazy ČR ve výši 15 mil. Kč
pro  rok  2015  a  ve  stejné  výši  pro  rok  2016,  určené  na  podporu  biodiverzity  rybích  obsádek
rybářských revírů v důsledku škod způsobených rybožravými predátory. Výhledově se uvažuje dále se
změnou zák. č. 115/2000 Sb., o náhradách škod způsobených zvláště chráněnými živočichy.“ 



- Ministerstvo  životního  prostředí  poskytlo  plošnou  dotaci  na  škody  predátorů.
Přepočteno to činí 500 Kč na 1 ha revíru (pro nás cca 13.500 Kč) – skutečně výborná
dotace.

- V rámci zamezení osamostatňování MO byly upraveny stanovy a jednací řád tak, že
se nemohou osamostatnit ty MO, které nemají vodní plochu ve svém majetku, nebo na
ni nemají  dekrety (týká se nádrží).  Co se týká tekoucích revírů,  tak platí  původní
pravidla. Na základě této změny přecházejí revíry Baška a Olešná nyní samostatně

hospodařící MO Frýdek Místek od roku 2017 do revírů VÚS OV.

- Rada ČRS v Praze má záměr zvednout od roku 2018 (bude odsouhlasovat sněm ČRS
v Praze) výši členské známky na 500 Kč (50% bude mít MO, 37% VÚS a zbytek
Rada ČRS).

- Konference neodsouhlasila žádnou z variant na další tvorbu fondu rozvoje revíru a
proto i v příštím roce bude cena MP – územní 1.600 Kč (200 Kč půjde do fondu).

 

3. Komorovací zařízení. 
Dne 12.5.2016 proběhlo informativní setkání přímo na místě u pana Miroslava Halamíčka, Dolní
Paseky v Rožnově p.R. Schůzky se zúčastnil: Ing. L. Holiš, M. Halamíček, jednatel MO a za DK
pan M. Románek. Bylo ověřeno místo stavby. Předseda zdůraznil nutnost právní přípravy rea-
lizace akce. V rámci těchto příprav je nutné dodání podkladů – předpokládané náklady (dodá
hospodář), předpokládaný rozpočet stavby (dodá Ing. L. Holiš).  

T: 15.6.2016                             Z: výbor MO

4. Rybářské závody dětí
Jednatel provede závěrečné vyúčtování dotace na závody ze strany Města Rožnova.

T: červenec           Z: jednatel

5. Projekt  SCHKO Beskydy - Vliv technických úprav na rybí společenstva malých vodních tocích.
Na základě informace od řešitele – pana M Kubína „chystaný projekt: Vliv technických úprav na
ichtyofaunu, který jsem měl možnost vám prezentovat, má v současné chvíli dynamický vývoj a
jeho realizace je nejistá“, zůstává tato otázka nedořešena a nadále otevřená.

6. Hospodářský odbor

Hospodář informoval výbor o plnění zarybňovacího plánu: 

- Dne 15.5.2016 proběhlo vysazování Li – 3000 ks do toku.

- Dne 31.5.2016 proběhlo vysazení Pd – tržní – 100 Kg do toku.

- Dne 2.6.2016 byl vysazen do nádrže u Macečků siven – tržní – 100 Kg. 

Dne 6.6.2016 proběhlo zasedání hospodářského odboru na sekretariátu VÚS ČRS Ostrava

- Ceník násad byl projednán a ponechán ve stejné podobě, jako v roce 2016



- Sumarizace tzv. „trofejních ryb“. Pouze 4 organizace zareagovaly na tuto sumarizaci a zaslaly
požadované podklady. Řešením by asi bylo vrátit se ke kdysi již praktikované podobě 
povolenky k lovu ryb, kde na straně určené k sumarizaci úlovků tato rubrika ( trofejních ryb) 
byla zakomponována ( trofejních ryb ponechaných)

- projednání 24 – hodinového rybolovu. Pro udělení výjimky ze zákona budou navrhovány pro
rok 2017 – 2018 revíry: 471 200 a 471 092

- hospodáři se shodli na vytipování pstruhových revírů, na kterých by od roku 2017 měla platit
upravená  míra  pstruha  potočního  30cm.  V soupisu  revírů  budou  dotčené  revíry  mít
zvýrazněný tento údaj. Revíry jsou na těchto tocích - Bečva Vsetínská, Bečva Rožnovská ( ve
správě MO Val. Meziříčí), Lubina, Sázava Moravská, Moravice (MO Opava, MO Vítkov),
Opava, Olše, Ostravice, Morava 23, Ondřejnice.

Zapsal: jednatel Mgr. Zdeněk Cvikl


