
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: 09.09.2019 
 
Přítomní: 
Kocián Pavel, Ing – předseda MO 
Zdeněk Cvikl, Mgr. - jednatel MO 
Jašek Ondřej, Mgr. - místopředseda MO 
Zuzaňák Roman - zástupce hospodáře MO 

Rára Zdeněk – zástupce hospodáře MO 
p. Románek Miroslav  (dozorčí komise) 

 
 
 
Omluveni: 
Kocián Tomáš – pokladník MO 

Holčák Martin, Ing. – hospodář MO  

   
Program dubnové schůze: 
Kontrola plnění úkolů z poslední schůze (červen 2019) výboru ČRS Rožnov: 
  
ÚKOLY Z ČERVNOVÉ SCHŮZE VÝBORU MO: 
 
Úkol č. 1 – zajistit vysazení kapra do přehrady u Macečků  + PD do toku– hospodářský odbor – dle nabídky 
dodavatele – SPLNĚNO 15.08.2019 

 
Úkol č. 2 – Rekonstrukce oken v Boudě – pokladník p.Tomáš Kocián + úklid p. Roman Zuzaňák – po 
rekonstrukci – SPLNĚNO 
 
Program schůze – září 2019: 

 
Předseda MO, Ing. Pavel Kocián podal informace o dění na VÚS Ostrava, předal slovo jednateli. 
 
Jednatel MO – Mgr. Zdeněk Cvikl informoval o příchozí poště během července a srpna – šlo o vyúčtování 
roční spotřeby elektřiny, dále o Žádost Povodí Moravy k úpravě vodního toku Hažovky. Žádost byla 
projednávána hospodářským odborem ve spolupráci s VÚS Ostrava – Ing.Daniel Gebauer. 
 

Jednatel MO – Mgr. Zdeněk Cvikl informoval o zvýšeném zájmu o nákup povolenek – jednalo se hlavně o 
krátkodobé pstruhové povolenky, bylo nutné již druhé doobjednání povolenek.  

 
Do konce září 2019 je nutné zaslat žádost na VÚS Ostrava o vydání  členských známek a předpokládaného 
počtu povolenek pro rok 2020. Reagoval předseda MO – Ing. Pavel Kocián, který dodal, že VÚS Ostrava 

připravuje hodnocení (bonifikaci) jednotlivých MO. Mezi ukazatele bude patřit např. i dodržování 
předepsaných termínu na objednání cenin (členské známky a povolenky). VÚS se snaží minimalizovat 
zbytečné náklady na nákup nadbytečných cenin. 
 
Předseda MO – Ing. Pavel Kocián vznesl požadavek na jednotlivé členy výboru MO, aby vytvořili plán práce 
pro rok 2020 s rozdělením úkolů na jednotlivé měsíce. Termín vypracování plánu činnosti do 07.10.2019 
(termín říjnové schůze). Jednotlivé plány práce zesumarizuje jednatel Mgr. Zdeněk Cvikl do listopadové 

schůze 04.11.2019, spolu s uvedením termínů schůzí výboru pro rok 2020. 
 
 



Předseda MO – Ing. Pavel Kocián se s jednatelem MO – Mgr. Zdeňkem Cviklem 30.07.2019 zúčastnili 
mimořádné Konference na VÚS Ostrava, týkající se projednávání změn  BPRVP (Bližších podmínek výkonu 
rybářského práva) na rybářských revírech. Z hlavních bodů připravovaných změn BPRVP je nejdůležitější 
zvýšení lovné míry lipana podhorního na 35 cm a zrušení plánovaného zvýšení minimální délky nástražní 

rybky na 15 cm! 
 
Hospodářský odbor (p. Roman Zuzaňák) informoval o hospodářských zásazích na revíru. Během prázdnin 
byly provedeny asi 4 záchranné odlovy na Hažovce, dále na Bacovském a Dolnorozpiteckém potoce, převážně 
z důvodů stavebních úprav. 
 
7.června bylo vysazeno 100 kg pstruha duhového do toku, 15.08. bylo vysazeno 600 kg kapra K2 do přehrady 
U Macečků, 20.08.2019 bylo vysazeno 100 kg pstruha duhového opět do toku. 
 
Pan Roman Zuzaňák dále informoval o úspěších soutěžního družstva, které se 15.06.2019 zúčastnilo 
muškařských závodů na Vsetínské Bečvě, kde se umístili na krásném 3.místě. 
 
Předseda dozorčí komise informoval o projednávání přestupku jednoho člena MO, s  kterým bylo vedeno 
kárné řízení na základě oznámení od rybářské stráže, která zadržela dotyčnému povolenku k lovu na revíru 
Lučina 2, z důvodů nepřítomnosti u prutů. 
 
 
 
ÚKOLY ZE SCHŮZE VÝBORU MO – ZÁŘÍ 2019: 
 
Úkol č. 1 – ZASLÁNÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ČLENSKÝCH ZNÁMEK A POVOLENEK PRO ROK 2020 NA VÚS 
OSTRAVA – DO KONCE ZÁŘÍ – JEDNATEL MO – Mgr.Zdeněk Cvikl 
 
 
Úkol č. 2 – PLÁN ÚKOLŮ A PRÁCE S ROZVRŽENÍM DO JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCŮ ROKU 2020 – všichni členové 
výboru MO – zaslat do 07.10.2019 jednateli MO 
 

Úkol č.3 – Sumarizace úkolů a plánu práce, spolu s termíny schůzí pro rok 2020 za celý výbor MO – jednatel 
MO – do 04.11.2019 
 
Úkol č. 4 – Oslovit 2-3 subjekty nabízející vytvoření kompletně nových webových stránek MO – 
místopředseda MO – O. Jašek – do listopadové schůze 

 
 

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


