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: 03.06.2019
Přítomní:
Kocián Pavel, Ing – předseda MO
Zdeněk Cvikl, Mgr. - jednatel MO
Jašek Ondřej, Mgr. - místopředseda MO
Kocián Tomáš – pokladník MO

Holčák Martin, Ing. – hospodář MO Zuzaňák
Roman - zástupce hospodáře MO
Rára Zdeněk – zástupce hospodáře MO
p. Románek Miroslav (dozorčí komise)
host:
Jakub Adam - závodník

Program dubnové schůze:
Kontrola plnění úkolů z poslední schůze (květen 2019) výboru ČRS Rožnov:
ÚKOLY Z KVĚTNOVÉ SCHŮZE VÝBORU MO ROŽNOV:
Úkol č. 1 – zajistit vysazení kapra do přehrady u Macečků – hospodářský odbor – dle nabídky dodavatele –
SPLNĚNO částečně – viz. níže
Úkol č. 2 – Zaslat Usnesení z Výroční členské schůze na VÚS Ostrava (p.Jaroň)– jednatel – SPLNĚNO,
umístěno i na webu MO
Úkol č.3 – Zkontrolovat cenu příchozích plateb při platbě složenku na účet MO – jednatel – do červnové
schůze výboru MO – navýšila se bohužel cena příchozích plateb za složenku na cca 36 Kč, bude třeba navýšit
tedy i cenu složenek – přesná specifikace byla zjišťována přímo na Poštovní spořitelně (O.Jašek, Z.Cvikl)
Program červnové schůze:
Předseda MO, Ing. Pavel Kocián podal informace o dění na VÚS Ostrava a na Radě ČRS Praha, předal slovo
jednateli.
Jednatel MO – Mgr. Zdeněk Cvikl informoval o zvýšeném zájmu o nákup celorepublikových pstruhových
povolenek, které už vyprodal i po doobjednání (5ks) + 10 ks jihomoravských povolenek.
V sobotu 25.05.2019 se jednatel MO a předseda MO zúčastil jarní Konference na VÚS Ostrava. Byly řešeny
následující hlavní body:
1) Akumulace peněz na nákup revírů (rozbor podal p. Drobek) – projednáno bylo navýšení o 200 Kč
při zakoupení jakékoliv povolenky – bude se platit pouze jedenkrát (i když si člen zakoupí více
povolenek), navýšení bude i při zakoupení JM povolenky! Forma platby bude ještě dořešena.
2) Řešila se otázka, zda se navýšení o 200 Kč bude týkat všech členů – rozhodnuto bylo, že děti
nebudou platit!
3) Plánuje se Metodika výběru revírů pro případný nákup (hodnotit se bude dosah jiných revírů,
zarybnění a atraktivita revírů,…), prozatím se nabízí nákup několika revírů, např. štěrkovna
v Brodku u Přerova…
4) Projednávaly se změny Bližších podmínek výkonu rybářského práva 2020 (BPVRP 2020) – k této
tématice se postupně vyjádřil předseda MO, hospodář a místopředseda MO – návrhy, které budu
nejspíše platné pro příští rok:

a. Minimální délka nástražní ryby bude 15 cm (podobně jako na JM, v Jižních Čechách,..)
b. Budou zrušeny revíry s omezenou docházkou!
c. Do seznamu ušlechtilých ryb (s limitem 40 ks za rok, 2 ks denně) přibudou : parma obecná
+ lín obecný – k této tématice se postupně vyjádřili téměř všichni členové MO – hlavní
slovo měl p. Zdeněk Rára
d. Minimální lovná míra lipana podhorního bude zvýšena na 35 cm (byly návrhy i 40 cm)
Pokladník MO Tomáš Kocián informoval, že 04.června bude provedena výměna oken v objektu rybářské
„Boudy“. Byly dohodnuty podmínky úklidu a výmalbě po rekonstrukci. Nabídl se p. Roman Zuzaňák.
Hospodářský odbor:
Hospodář MO Ing. Martin Holčák informoval, že v pondělí 3.6.2019 byl vysazen pstruh duhový, 100 kg do
přehrady, dále , že během druhého týdne v červnu bude nejspíše vysazen pstruh duhový – opět 100 kg i do
toku. Kapr je také přislíben, dle možnosti dodavatele, pode zarybňovacího plánu – 500 - 600 kg do půlky
června.
CHKO Beskydy se sídlem v Rožnově prodloužily MO vyjímku k odlovu zvláště chráněných druhů živočichů do
konce roku 2022.
02.06.2019 byl proveden záchranný odlov na Hážovce – na základě objednávky Povodí Moravy.
Zástupce hospodáře, p. Roman Zuzaňák informoval o výsledcích závodních družstev, přivítal i hosta - jednoho
člena soutěžního týmu – Jakuba Adama, který byl hostem na schůzi výboru MO.
Zástupce hospodáře p. Zdeněk Rára se předsedy MO dotázal ohledně problematiky místenkových revírů –
např. Ostravice, proč se při navýšené ceně za místenku ještě počítají ryby do celkového počtu ryb v rámci
ročního limitu. Předseda slíbil, že otázku projedná an výboru VÚS Ostrava.
Předseda dozorčí komise p. Miroslav Románek vznesl dotaz, který se projednával na Aktivu dozorčích komisí,
a to problematiky BPVRP – hlavně rozšíření povolení a zákazů na jednotlivých revírech. Na základě toho se
pourgovalo zapsaní změny popisu revírů s rozšířením jedné chráněné rybí oblasti v oblasti splavu u Eroplánu,
po ústí Hornospaseckého potoka, které bylo na popud člena MO p. Václava Lišky schváleno členskou schůzí
MO 31.03.2019.

ÚKOLY Z ČERVNOVÉ SCHŮZE VÝBORU MO:
Úkol č. 1 – zajistit vysazení kapra do přehrady u Macečků + PD do toku– hospodářský odbor – dle nabídky
dodavatele – půlka června
Úkol č. 2 – Rekonstrukce oken v Boudě – pokladník p.Tomáš Kocián + úklid p. Roman Zuzaňák – po
rekonstrukci

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

