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: 08.04.2019
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

Za rybářskou stráž:
p. Tomáš Strnadel

Program dubnové schůze:
Kontrola plnění úkolů z poslední schůze (březen 2019) výboru ČRS Rožnov:
ÚKOLY Z BŘEZNOVÉ SCHŮZE VÝBORU MO ROŽNOV:
Úkol č.1 – Pokračuje aktualizace webových stránek MO (příprava nového webu) –
místopředseda O. Jašek, stále v řešení
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 – SPLNĚNO
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 –
SPLNĚNO
Program dubnové schůze:
Předseda MO, Ing. Pavel Kocián poděkoval celému Výboru za vzornou přípravu a průběh
Výroční členské schůze, konané v neděli 31.března 2019 v Kině Panorama. Dále Kladně
vyhodnotil průběh tradičních dětských rybářských závodů, konaných v neděli 6.dubna.
V neposlední míře pochválil členy hospodářského odboru za průběh jarních hospodářských
prací na revíru. Zdůraznil slovování násady a vysazení plůdku.
Dále informoval o své účasti na Republikové radě ČRS, spojených s volbou nového předsedy
(Dr.Mach ze Zápodočeského kraje), která proběhla 04.04.2019. Odkaz na zápis ze zasedání:
https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/aktuality/rada-crs/459-ze-zasedani-republikoverady-crs-duben-2019.
Na Republikové radě se probíraly hlavně tyto témata:

1) Problematika náhrad jednotlivých svazů a redistribuce ryb v rámci republiky (na
základě vyhodnocování celosvazových a celorepublikových povolenek)
2) Zavedení jednotného evidenčního systému LIPAN
3) Nutnost změn Stanov ČRS
4) Zavedení elektronických evidencí – tzv. elektronické povolenky + byly naším
předsedou prezentovány možnosti využití mobilních aplikací pro rybářskou stráž a
výdej povolenek.
Zástupce hospodáře p. Zdeněk Rára podal dotaz na předsedu, jak se vyvíjí situace ohledně
avizovaného navýšení příspěvku na rozvoj revíru. Bylo mu odpovězeno, že poslední „pracovní“
varianta předpokládá s navýšením o cca 200 Kč formou mimořádné známky. Předseda také
uvedl, že již probíhají jednání o možném zakoupení některých revírů – konkrétně je v nabídce
štěrkovna Krčmáň v Brodku u Přerova. Dodal, že se nemusíme obávat, že by šlo o revíry
s omezenou docházkou nebo dokonce místního významu!
Dále předal slovo pokladníkovi MO, T.Kociánovi, který přednesl výboru nabídky dvou
oslovených firem týkajících se výměny oken v „Boudě“. Osloveny byly Stylo Okna (Rožnov p.R.)
a PVC Okna (Frenštát p.R.). Na základě posouzení nabídnuté ceny, dodacích podmínek a
termínů byla vybrána nabídka firmy Stylo Okna z Rožnova pod Radhoštěm. Rekonstrukce
Boudy a výměna oken je jedním z úkolů, který členská základna zaúkolovala Výbor MO.
Hospodářský odbor informoval, že k 07.04.2014 byly ukončeny jarní hospodářské práce na
revíru. V chovných potocích bylo odloveno 2704 ks násady PO2, která byly následně vypuštěna
do hlavního toku Rožnovské Bečvy.
V neděli 07.04.2019 bylo do chovných potoků vysazeno 150 000 ks plůdku PO. Při této činnosti
bylo nápomocno cca 20 ochotných členů MO, kterým tímto děkujeme!
V úterý 09.04..2019 bude do přehrady „U Macečků“ vysazeno 100 kg PO. Pstruh duhový – 100
kg bude vysazen do toku před zahájením pstruhové sezóny, tj. do 16.04. 2019.

Úkol č. 1 – zajistit vysazení PO do přehrady a PD do toku před zahájením pstruhové sezóny
– hospodářský odbor - do 16.04.2019
Zápis ze schůze výboru zapsal místopředseda MO, Mgr. Ondřej Jašek

