
Český rybářský svaz, místní organizace Rožnov pod Radhoštěm, z.s. 

Palackého 2678, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Ze dne:  15.01.2018

Přítomní:

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

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

Za dozorčí komisi:

p. Románek Miroslav

Za rybářskou stráž:

p. Strnadel Tomáš

Hosté:

p. Majkus Lukáš – nový člen rybářské stráže, dobrovolný zájemce o výpomoc s 

vedením rybářského kroužku dě9 a mládeže

1.  Termíny výborových schůzí  MO ČRS Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2018:

Schůze výboru ČRS MO Rožnov probíhají vždy v pondělí, od 17:00 v Boudě na Palackého 

2678 v Rožnově pod Radhoštěm a to:

15.01., 12.02., 12.03., 09.04., 21.05., 18.06., 10.09., 08.10., 05.11., 03.12.

Výroční členská schůze MO ČRS Rožnov spojená s volbami pro funkční období 2018-2022 

proběhne v neděli 18.března 2018 v budově Kina Panorama Rožnov pod Radhoštěm

ÚKOL č.1 Zajištění pronájmu Kina Panorama na neděli 18.03.2018 Mgr. Cvikl 

Zdeněk (ihned)

2. Termíny a místo výdeje povolenek v roce 2018

Od ledna 2018 došlo ke změně v personálním obsazení prodejce povolenek, kterým je Mgr. 

Cvikl Zdeněk.

Leden – 8.1., 15.1., 22.1.
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Únor – 12.2, 26.2. 

Březen – 5.3., 26.3. (Upozornění: na výroční členské schůzi v březnu nebudou vydávány 

povolenky)

Duben – 2.4., 9.4., 23.4., 

Květen – 14.5., 28.5.,

Místo: 16.00 - 17.00 hodin, rybářská "Bouda", Palackého 2678 Rožnov p.R.

V červnu, červenci, srpnu, září a říjnu se povolenky vydávají vždy první pondělí v daném 

měsíci - od 16.00 do 17.00 hod. 

Výdej povolenek mimo zde uvedené termín je možný pouze po předchozí telefonické 

domluvě ( mobil výdejce Mgr. Cvikl Zdeněk: 605 808 661 ) a tento výdej je zpoplatněn 

částkou 50 ,- Kč.

3. Předseda MO Ing. Kocián Pavel informoval výbor MO o schůzce s panem VlasCmilem 

Raškou, která proběhla ve středu 10.ledna 2018. 

Tématem schůzky byla možná dohoda o využívání vodních nádrží v objektu Valašského 

muzea Rožnov, Mlýnské doliny. Dále případná spolupráce a pomoc při výtěru pstruha 

obecného potočního + případná nabídka potřebného plůdku.

Úkol č.2 Plán další schůzky hospodářského odboru s panem Raškou

Ing. Kocián Pavel + Ing. Holčák Mar�n (do 

poloviny února)

Předseda MO požádal členy výboru o dodání podkladů pro zpracování na Výroční členskou 

schůzi 2018

Úkol č.3 Dodat podklady na VČS:

Zpráva hospodáře (Ing. Holčák Mar�n)

Zpráva jednatele (Mgr. Cvikl Zdeněk)

Zpráva o činnos� rybářské stráže (p. Strnadel Tomáš)

Zpráva o činnos� rybářského kroužku (p. Zuzaňák Roman, p. Holzer Jiří)

Zpráva dozorčí komise  + výkaz revizí dozorčí komise (p. Románek Miroslav)
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termínově 

do 12.02.2018

Předseda MO dále požádal o podklady a návrhy pro stanovení rozpočtu pro rok 2018 a to 

hlavně:

Úkol č.4 Návrhy na opravy boudy – oprava (výměna) svodů dešťové vody (kontakt na 

firmy), fasáda, finanční nabídka (oslovení 2-3 firem) na výměnu dosluhujících oken za 

plastová

(Mgr. Cvikl Zdeněk, Kocián Tomáš do 

12.02. 2018)

Úkol č. 5 Projednat podmínky zajištění věcného břemena příjezdové cesty k Boudě 

s majitelem přilehlých pozemků – Město Rožnov pod Radhoštěm (Mgr. Cvikl Zdeněk 

do 12.03.2018)

Úkol č. 6 Zajištění periodické revize elektřiny v Boudě + op<malizace hlavního jis<če

(Mgr. Jašek Ondřej do 12.02.2018)

4. Jednatel MO – Mgr. Cvikl Zdeněk informoval:

1) o změnách při výdeji povolenek. Kromě výše avizované personální změny výdejce 

dále upozornil na zavedení sankcí za pozdě či špatně vyplněné sumáře úlovku a 

povolenek dle pokynů VÚS Ostrava  - viz. hMp://www.crs-

roznov.cz/aktuality/sankce.pdf

2) o korespondenci ČRS MO Rožnov v termínu 12/2017 – 01/2018

3) o problema'ce přestupu členů z a do MO

4) o problema'ce školení nových členů MO

5) o průběžné sumarizaci úlovku na našem revíru z odevzdaných povolenek našich 

členů 

6) plánované VČS (na 18.03.2018) a souvislos' s volbami pro funkční období 2018 

-2022 (případní zájemci o práci ve výboru ČRS MO Rožnov – prosím o kontakt 

jednatele, případně jakéhokoliv člena výboru)

7) o plánu rybářských závodů dě9 na termín 14.04. 2018 (případně 07.04.2018), 

zajištění grantu Města, podmínky v Mlýnské dolině

Úkol č. 7 Rybářské závody  kroužku dě? a mládeže – zajištění prostor v Mlýnské 

dolině, grant města Rožnov p.R., (Mgr. Cvikl Zdeněk, p. Románek  Miroslav, p. Zuzaňák 

Roman do 12.03.2018)
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5. Hospodář MO Ing. Holčák MarCn informoval:

1) O stavu  cca 35 000 ks vlastního plůdku PO na líhni na Bystřičce. 

2) Dále informoval o nutnos' pravidelné revize elektrických agregátů v Olomouci.

3) O schůzce hospodářů místních organizací v termínu 09.02.2018

Úkol č. 8 Účast na schůzce hospodářů místních organizací   (Ing. Holčák Mar�n, 

09.02.2018)

6. Vedoucí rybářského kroužku děF a mládeže – p. Zuzaňák Roman informoval o změnách 

v organizaci rybářského kroužku od října 2017. Rybářský kroužek navštěvuje celkem 53 dě9. 

Další změny viz. hMp://www.crs-roznov.cz/soubory/organizace_krouzku_de'_od_2017.pdf

7. Představil se host – p. Majkus Lukáš, který je novým členem rybářské stráže (jmenovaným

Odborem ŽP, Městský úřad Rožnov p.R.) s nabídkou výpomoci při organizaci rybářského 

kroužku dě9 a mládeže, budoucí výpomoc probral se současným hlavním vedoucím 

p.Romanem Zuzaňákem, který ho upozornil na problema'ku vedení kroužku mládeže při 

Středisku volného času (pedagogické minimum,…)

Zapsal 15.ledna 2018, místopředseda MO Rožnov Mgr. Jašek Ondřej


