
Český rybářský svaz, z. s. ,  
místní organizace Rožnov pod Radhoštěm 
Palackého 2678, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 

Ze dne:  11.03.2019 

Přítomní:      

Kocián Pavel, Ing – předseda MO 

Zdeněk Cvikl, Mgr. - jednatel MO   

Jašek Ondřej, Mgr. - místopředseda MO 

Holčák Martin, Ing. – hospodář MO 

Zuzaňák Roman - zástupce hospodáře MO 

Rára Zdeněk – zástupce hospodáře MO 

Kocián Tomáš – pokladník MO 

Za dozorčí komisi: 

p. Románek Miroslav 

 

 

 

 

Program únorové  schůze: 

Kontrola plnění úkolů z poslední schůze (únor 2019) výboru ČRS Rožnov: 

ÚKOLY Z ÚNOROVÉ SCHŮZE VÝBORU MO ROŽNOV: 

 

Úkol č.1 – Pokračuje aktualizace webových stránek MO (příprava nového webu) - místopředseda 

O. Jašek, termín do Výroční členské schůze 2019 – V ŘEŠENÍ 

Úkol č. 2 – Dodání aktualizovaných podkladů pro  Výroční schůzi MO – Výbor MO – do 28.02.2019 

- SPLNĚNO 

Úkol č.3 – Zajištění revize elektrického agregátu – zajistí hospodář přes předsedu P.Kociána, který 

odveze agregát do Ostravy k panu Bednářovi na revizi – SPLNĚNO 

BŘEZNOVÁ SCHŮZE: 

 

 Jednatel MO – Mgr. Zdeněk Cvikl 

 Informoval o poště MO – řízení s CHKO o vyjímce doby povoleného přelovu ryb a vodních 

živočichů z vodního toku v rámci CHKO Beskydy 

 Informoval o změně termínu konání Rybářských závodů dětí – na 06.dubna 2019, od 08:30 

hod v areálu Valašského muzea v přírodě 

 Informoval o podané Žádosti o dotaci na rybářské závody na MěU Rožnov pod Radhoštěm 

 Předseda MO – Ing. Pavel Kocián 

 Probral plán Výroční členské schůze na neděli 31.03.2019 v Kině Panorama, 09:00 

 Rozebral aktualizace webu s nutností přidání yygenerování specifického symbolu – číslo 

průkazky, kódy povolenek, rozšíření o dvě políčka – na webu bude možnost si po zadání 

členského čísla vygenerovat specifický symbol  



 Seznámil výbor s problematikou, proč má VÚS Ostrava nejdrahší povolenky – hlavně vyšší 

nájmy za revíry + vyšší zarybňování na 1 hektar vodní plochy – bude zmíněno na Výroční 

schůzi MO – 31.03.2019  

 Informoval o stavu členské základny MO Rožnov ke konci roku 2018, a to 461 členů 

 Účetní uzávěrka účtu MO k 31.12.2019 byla 2 253 633, 74 Kč 

 Informoval o plánovaném rozpočtu na rok 2019 (návrh, který bude probrán na Výroční 

členské schůzi) 

 Informoval o Konferenci v Ostravě – je potřeba delegovat zástupce MO – dle termínu buď 

jednatel MO nebo místopředseda MO 

 Hospodářský odbor – hospodář MO – Ing. Martin Holčák 

 Informoval o plánované zprávě Hospodáře na Výroční členské schůzi  

 Informoval o hospodářských pracech na revíru – začaly přelovy – sobota 09. + 10.03.2019 – 

Hornopasecký, Sladský potok, horní část Dolnopaseckého potoka 

 Informoval o objednaném plůdku na konec března v počtu cca 150 000 ks 

 Informoval o plánovaném vysazení PD do toku i přehrady před odhájením 

 Hospodářský odbor – hospodář MO – p. Roman Zuzaňák 

 Informoval o problematice vysazování nepůvodního PO do revíru, s kterým se potýkají okolní 

MO 

 Podal návrh na příspěvek na reprezentaci (startovné, ubytování) MO 2 závodními družstvy 

ve výši cca 10 000 Kč – Výbor MO návrh odsouhlasil 

 Informoval o počtu cca 20 dětí v kroužku 

 Pokladník MO – p.Tomáš Kocián 

 Podal informaci, že by se mohl podat dotaz na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm ohledně 

zvelebení okolí rybářského objektu – příjezdová cesta, keřová vegetace 

 

ÚKOLY Z BŘEZNOVÉ SCHŮZE VÝBORU MO ROŽNOV: 

Úkol č.1 – Pokračuje aktualizace webových stránek MO (příprava nového webu) - místopředseda 

O. Jašek, termín do Výroční členské schůze 2019 

Úkol č.2 – Příprava rekonstrukce rybářského objektu „Bouda“ – výměna oken, nátěr obložení – 

plán do Výroční členské schůze (důvodem je stanovení finančního rozpočtu) – finanční nacenění 

oken – pokladník T.Kocián – do Výroční členské schůze 

Úkol č. 3 – Vysazení plůdku PO v počtu cca 150 000 ks – přelom března/dubna + zajištění vysazení 

PD do toku/přehrady před zahájením lovné sezóny – hospodářský odbor 

 

Zápis ze schůze výboru zapsal místopředseda MO, Mgr. Ondřej Jašek 


