
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Ze dne:  09.04..2018

Přítomní: Omluvení:

Kocián Pavel, Ing. - předseda 

Jašek Ondřej, Mgr. – místopředseda

Cvikl Zdeněk, Mgr. – jednatel

Rára Zdeněk – zástupce hospodáře

Zuzaňák Roman – zástupce hospodáře

 

Holčák Mar1n, Ing. - hospodář 

Kocián Tomáš – pokladník

Za dozorčí komisi: Za rybářskou stráž:

p. Románek Miroslav p. Antonín Strnadel

Program dubnové schůze:

1) První schůze Výboru ČRS z.s.,  MO Rožnov pod Radhoštěm po volbách z 18.03.2018 – členové výboru se

dohodli na rozdělení funkcí (beze změn od posledního funkčního období).

2) Pan Románek informoval Výbor MO o změně ve složení dozorčí komise – pro funkční období 2018 – 2022

nahradil pana Bradu pan Václav Prášek, dalšími členy zůstal pan Miroslav Románek a pan Mar1n Javorek.

3) Kontrola plnění úkolů z březnové schůze MO:

Úkoly z     březnové schůze:  

Úkol č.1 Výroční členská schůze – Zajištění průběhu VČS v Kině Panorama Rožnov, – termínově 18.03.2018 

Výbor MO Rožnov, Dozorčí komise, Rybářská stráž - SPLNĚNO

Úkol č.2 Zajištění náhradní možnosJ občerstvení na VČS z     důvodů uzavřeného bufetu v     Kině Panorama   – 

nealko nápoj + nápojový automat, zajisC na 18.03.2018 – T.Kocián – SPLNĚNO

Úkol č. 3 Fotodokumentace z     VČS + zápis diskuze   – zajisC O.Jašek – SPLNĚNO

Úkol č. 4 Hospodářské zásahy na revíru – slovení násady PO a jeho vysazování do lovných úseků dle 

povětrnostních podmínek (březen/duben), zajištění vysazení plůdku do chovných potoků – duben, 

Hospodářský odbor – násada PO slovena k 08.04.2018 v počtu 2531 ks, plůdek  bude vysazen 15.04. + 

22.04.2018 – ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO (splněno slovení násady, příprava vysazení plůdku)

Úkol č.5 Aktualizace webových stránek – po dodání podkladů ze Schůze vedoucích rybářských krůžků, které

zašle p. Zuzaňák Roman (hlavně informace o povinnostech seznámit se s popisem revíru nejen dle BPVRP, 

ale i dle cedulí a na stránkách MO) , aktualizaci provede předseda MO, Ing. P. Kocián – termínově do 

09.04.2018 - SPLNĚNO
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DUBNOVÁ SCHŮZE:

4) Předseda MO – Ing. Pavel Kocián informoval o nutných změnách kontaktních údajů na webu MO, který 

provede do 13.04.2018

5) Předseda MO informoval Soutěžní družstvo MO Rožnov ohledně čerpání financí na propagaci MO, které 

bylo projednáno na Výroční členské schůzi ve výši do 6000 Kč.

6) Předseda MO + jednatel MO  (Mgr. Zdeněk Cvikl) podali zprávu týkající se Usnesení z výroční členské 

schůze – hlavně upozornili na pět bodů:

1) Projednat a vyhodno1t závěry a usnesení, všechny diskuzní příspěvky z výroční členské schůze, 

výsledky a závěry z projednávání průběžně zveřejňovat na webových stránkách MO a vývěsních 

skříňkách.

2) Vést další kroky vedoucí k ochraně lososovitých ryb na pstruhových revírech pro SM a Slezsko, 

v této souvislos1 se ak1vě účastnit schůzek pracovních komisí zástupců pstruhových revírů při VÚS 

Ostrava.

3) Provést úpravu zákazu rybolovu při vtoku řeky Rožnovské Bečvy do nádrže U Macečku na Horní 

Bečvě. Tato úprava byla dle hospodářského výboru již provedena, cedule byly posunuty.

4) Věnovat zvýšenou pozornost při plnění zarybňovacího plánu nelososovitých druhů ryb (parma, 

ostroretka).

5) Zkvalitnit kvalifikační a organizační podmínky pro přijeC nových člennů do ČRS z.s., MO Rožnov 

p.R.

U bodu č. 5 se výbor pozastavil a bylo stanoveno následující:

Školení a závěrečné přezkoušení nových členů (žadatelů o členství v MO) bude organizováno operaJvně 

při minimálním počtu 2 zájemců. Noví členové se zúčastní cca 4 hodinového proškolení, které bude 

zakončeno ověřením  - Test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního 

rybářského lístku a přijeQ za člena ČRS. Po zdárném absolvování tohoto kurzu a testu bude zájemcům 

vystaveno potvrzení pro vydání Státního rybářského lístku (vydává MěÚ Rožnov p.R., odbor ŽP), dále 

bude žadatelům vystaven členský průkaz MO Rožnov p.R.

Případní zájemci nechť se hlásí u jednatele MO, Mgr. Zdeňka Cvikla (605/808661), na kurz je nutné mít 

s sebou:

1 průkazovou fotku (pro vylepení do členské průkazky – bude vystavena na místě), dále pro 

kalendářní rok 2018 je nutné mít s sebou v hotovos1 – 500 Kč na členskou známku ČRS z.s. + 600 Kč 

jako poplatek za absolvování vstupního školení a testu. Podrobnější informace podá jednatel MO.

7) Jednatel MO – Mgr. Zdeněk Cvikl informoval o nutných změnách, týkajících se ochrany osobních údajů 

dle podmínek EU – viz. GDPR. Místní organizace obdržela Směrnici pobočného spolku k zacházení s údaji 

(od ČRS). Jednatel připravil dokumenty, které budou členové MO průběžně vyplňovat – Cm dají případný 

souhlas nebo nesouhlas s nakládaním s jejich osobními údaji (telefonní a emailový kontakt). Ostatní údaje  

(jméno, adresa, datum narození a číslo rybářského lístku) jsou nutné pro vedení agendy. V této souvislos1 

byly připraveny i nové přihlášky za člena MO.
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8) Jednatel MO informoval o probíhající opravě okapů na rybářské boudě a o proběhlých revizích elektřiny 

objektu a elektrických zařízeních.

9) Zástupce hospodáře – pan Roman Zuzaňák informoval výbor o hospodářských zásazích na toku:

1) k 8.dubnu 2018 bylo dokončeno slovování chovných potoků na násadu PO, celkem bylo odloveno

2531 ks PO (což odpovídá cca 93,7 % planovaného počtu stanoveném hospodářem MO Ing. 

Mar1nem Holčákem)

2) 7.dubna bylo vysazeno 200 kg tržního pstruha duhového – z toho 50 kg přehrada, 150 kg do toku

3) !!! v neděli 15.dubna proběhne vysazování plůdku PO, dodaného z externích zdrojů do 

vybraných chovných úseků – v této souvislosJ prosíme zájemce o brigadnickou činnost, aby se co 

nejdříve ozvali hospodáři MO – Ing. MarJnovi Holčákovi na tel. 732 733 739, pro zdarné a rychlé 

vysazení plůdku je potřeba cca 16 osob !!!

4) v neděli 22.dubna proběhne vysazování vlastního plůdku, který je stále na líhni na Bystřičce

5) v sobotu 14.dubna proběhnou v Mlýnské dolině tradiční dětské rybářské závody, od 09:00 do 

13:00, bližší informace na webu organizace, popřípadě u jednatele MO nebo pana Romana 

Zuzaňáka.

6) zástupce hospodáře informoval o problema1ce nepovolených stavebních prací v toku – 

v polovině března byla zjištěna nepovolena činnost stavební firmy Repont na Bacovském potoku, 

firma neměla vyřízeno povoleni k vstupu do toku – veškerá dokumentace byla předána CHKO 

Beskydy, která projednala nápravu, byly provedeny záchranné odlovy vodních živočichů

7) 14.dubna bude proveden záchranný odlov vodních živočichů v souvislosC s planovanou stavební 

činnosC na Dolnorozpiteckém potoce

Úkoly z     dubnové schůze MO Rožnov p.R.  

Úkol č.1 – Aktualizace webo organizace – kontakty, aktuality (hlavně týkající se vysazování plůdku a 

přijímání nových členů) – Předseda MO – Ing. Pavel Kocián – ihned (do 13.4)

Úkol č.2 – Plnění usnesení z výroční členské schůze – průběžné plnění – již splněn bod 3 – úprava zákazu 

lovu ryb na přehradě – celý výbor MO + členové ČRS z.s., MO Rožnov p.R.

Úkol č.3  -  Organizace dětských rybářských závodů v Mlýnské dolině – výbor MO, 14.dubna 2018

Úkol č.4 – Zajištění záchranného odlovu vodních živočichů v souvislos1 se stavebními pracemi na toku – 

hospodářský odbor-  průběžně dle okolnosC (momentálně plán 14.4.2018 – Dolnorozpitecký potok)

Úkol č.5 – Zajištění vysazení plůdku PO do chovných toků – hospodářský odbor + brigádníci – 15.4. + 

22.4.2018

Zapsal dne 10.04.2018, místopředseda MO Rožnov, Mgr. Jašek Ondřej
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