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ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 
 
Ze dne: 07.03.2022 
 
Přítomní: 
Zdeněk Cvikl, Mgr. - jednatel MO 
Jašek Ondřej, Mgr. - místopředseda MO 
Holčák Martin, Ing. – hospodář MO 
Zuzaňák Roman - zástupce hospodáře MO 
Románek Miroslav (dozorčí komise) 
Václav Liška (dozorčí komise) 
 
 
 

Host: 
Lumír Mazan (vedoucí rybářské stráže) 
 
Omluveni: 
Kocián Pavel, Ing – předseda MO 
Zdenek Rára (zástupce hospodáře) 
Kocián Tomáš, pokladník MO 
 
 
 

PROGRAM BŘEZNOVÉ SCHŮZE: 
 
Jednatel MO, Mgr.Zdeněk Cvikl zahájil schůzi s informací, že jsou téměř zpracovány podklady pro Výroční 
členskou schůzi, která proběhne v sobotu 26.03.2022, od 09:00 hod v prostorách Konferenčního sálu 
Valašského muzea v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm – budova Sušák (hlavní vchod a pokladny NVMP).  
Chybí ale stále kompletní účetní uzávěrka za rok 2021 a návrh rozpočtu pro rok 2022. Tuto situaci řeší 
předseda s účetní, paní Parmovou. 
 
Hospodář MO navrhl, že na VČS vystoupí pan Václav Liška, který seznámí členy MO s veškerými vodoprávními 
řízeními a havarijními stavy na revíru za rok 2021. Dále by stručně seznámil s metodikou postupu při zjištění 
havárie jakosti vody na toku. Všichni členové jsou povinni se s touto tematikou seznámit, nově je součástí 
Výpisu ustanovení z předpisů o rybářství a bližších podmínek výkonu rybářského práva – jako Oddílu III 
povolenky k lovu. Tento dokument je součástí tzv. Soupisu revíru, který obdrží každý člen, při odběru 
povolenek. 
Místopředseda MO zajistí aktualizaci webu, kde bude tato metodika v elektronické podobě. Bude 
kontaktovat VÚS Ostrava a vyžádá si tuto metodiku. 
Jednatel dále navrhl, že na VČS 26.03.2022 pozve člena profesionální rybářské stráže, pana Jiřího Kroču. Ten 
by seznámil členy MO se změnami v rybářském řádu pro letošní rok. 
 
Jednatel dále probral kandidátní listiny pro volby do Výboru MO pro období 2022-2026. Uvedl, že máme cca 
10 kandidátů do výboru a 4 kandidáty do dozorčí komise MO. Připraví volební lísky, kde budou volné řádky 
pro případné další kandidáty, kteří budou navrženi na výroční členské schůzi. 
 
Jednatel dále oznámil, že veškerou korespondenci, týkající se vodoprávních řízení přeposílá hospodáři MO + 
panu Liškovi, který má na starost vodoprávní řízení naší MO. 
 
Předseda MO korespondenčně navrhl, že by se mohla část financí, které jsou na účtu MO, vložit na 
terminovaný vklad, jehož výtěžek by se použil jako náhrada navrhovaného navýšení odměn za odpracovanou 
brigádnickou povinnost. Tento návrh bude probrán na VČS, musí být totiž odsouhlasen členskou základnou. 
Na VČS se probere i navýšení odměny za brigádnickou činnost. 
 
 



 

Hospodář MO, Ing. Martin Holčák informoval o proběhlých hospodářských kontrolách na VÚS Ostrava, 
kterých se zúčastnil 15.02.2022. Na hospodářských kontrolách bylo probráno navýšení náhrady za 
vysazovaného pstruha potočního z 11 Kč na 13 Kč. Dále bylo dohodnuto, že pro letošní rok bude zajištěn jako 
dodavatel plůdku opět pan Raška. Geneticky jim dodávané ryby nejlépe odpovídají genofondu místní 
populace.  
Rybářský technik VÚS Ostrava, pan Jakub Vávra přislíbil dodávku pstruha duhového – 60 kg na dětské 
rybářské závody v termínu 07.-08.04.2022. 
 
Hospodář informoval, že z důvodu vývoje povětrnostních podmínek byly odsunuty plánované hospodářské 
zásahy na revíru z termínu 06.03. na 13.03. nebo spíše až na 20.03.2022! 
 
Hospodář podal návrh pro projednání výše částky, která bude MO věnována pro nákup ryb nad zarybňovací 
plán organizace. Výbor souhlasil s návrhem částky ve výši 110 000 Kč nad zarybňovací plán (v ceně je cca 
40 000 na nákup plůdku). Tato částka bude navržena a projednána na VČS. 
 
Hospodář dále informoval, že musí proběhnout nové jmenování hospodáře a zástupce hospodáře MO. 
Hospodářem MO bude jmenován Ing. Martin Holčák, zástupcem hospodáře bude rybářský technik VÚS 
Ostrava, pan Jakub Vávra. 
 
Pan Václav Liška – informoval o vyrozumění Policie ČR ke kauze poklesu vody a úhynu zvláště chráněných 
živočichu na Starozuberském potoce, a to z výsledkem: Nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující 
tomu, že byl spáchán trestný čin! Celé znění vyrozumění najdete na webu MO. 
Místopředseda MO, O. Jašek se dotázal k problematice úniku organických rozpouštědel pod Betonárkou. Pan 
Liška odpověděl, že tento problém (správní řízení) je stále nedořešeno. 
 
 
Vedoucí rybářské stráže MO Rožnov, Lumír Mazan, tel. 777 566 677, email: lumikja@seznam.cz. informoval, 
že v úterý 08.03.2022, od 17 hod proběhne ustanovující schůze členů rybářské stráže, v Boudě. Na schůzi si 
stanoví podmínky a limity prováděných kontrol na revíru 473002 Rožnovská Bečva 2. 
 
 
Úkoly z březnové schůze: 
 
Úkol č. 2022_12: Dodat účetní uzávěrku za rok 2021 a návrh plánu rozpočtu pro rok 2022 – účetní MO paní 
Parmová + předseda MO Ing. Pavel Kocián – do 15.03.2022 
Úkol č. 2022_13: Příprava zprávy o vodoprávních řízeních na toku za rok 2021 + seznámení členů 
s metodikou postupu při zjištění havárie jakosti vody na toku – pan Václav Liška – VČS 26.03.2022 
Úkol č. 2022_14: Aktualizace webu MO s uvedením metodiky postupu při zjištění havárie jakosti vody na 
toku, Ondřej Jašek, SPLNĚNO IHNED 
Úkol č. 2022_15: VČS 26.03.2022 – příprava programu, kandidátních listin, komise, soupis nutně 
projednávaných změn, pozvánka profesionální rybářské stráže,… jednatel MO, Mgr. Zdeněk Cvikl, do 
25.03.2022 
 
 

Zápis zapsal 07.03. 2022, místopředseda MO, Mgr. Ondřej Jašek 

 

mailto:lumikja@seznam.cz

