
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: 10.01.2022 
 
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 
Zdenek Rára (zástupce hospodáře) 

Kocián Tomáš, pokladník MO 
Románek Miroslav (dozorčí komise) 
Václav Liška (dozorčí komise) 
 
 
 

   
 

PROGRAM LEDNOVÉ SCHŮZE: 
 
Předseda MO, Ing. Pavel Kocián seznámil členy výboru s předběžnou účetní uzávěrkou, kterou zpracovává 
paní Parmová, s tím, že konečná uzávěrka bude hotová do 15 února. 
 
Bylo potvrzeno datum plánované Výroční členské schůze ČRS MO Rožnov pod Radhoštěm, (pokud umožní 
vývoj epidemiologické situace) a to: sobota 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). 
Jednatel MO + předseda dozorčí komise zajistí pronájem těchto prostor. Předseda požádal o průběžné 
dodávání podkladů pro přípravu Zprávy o činnosti MO za rok 2021 (jednatel, hospodář, rybářský kroužek, 
rybářská stráž, dozorčí komise). Dále připomenul návrh kandidátní listiny pro volby nového výboru. 
 
Předseda informoval o plánovaných hospodářských kontrolách, kterých se za naší organizaci zúčastní 
hospodář MO, Ing. Martin Holčák. Na hospodářské kontrole bude mít za úkol hospodář projednat požadavek 
na výrazné navýšení náhrad za vysazovaného PO ze současných 11 Kč, které již dávno neodpovídá 
narůstajícím cenám vysazovaných ryb. 
 
Předseda MO navrhl výboru, aby se vyjádřili ke zvýšení hodinové sazby za odpracovanou brigádnickou 
činnost ze současných 100 Kč na cca 150 Kč brutto. Výbor jednohlasně souhlasil, s tím, že s touto změnou 
budou  seznámeni členové MO na Výroční členské schůzi. 
 
Výbor MO si naplánoval termíny konání schůzí na 1.pololetí 2022, a to vždy pondělky od 17 hod v Boudě. 
10.01.2022 (proběhlo), 07.02., 07.03., 04.04., 02.05.13.06. 
 
Jednatel MO, Mgr. Zdeněk Cvikl informoval o konání rybářského kurzu pro mládež, 1. termín proběhne 
v sobotu 15.01.2022, v prostorách Živého domu NVMP, 2.termín pak 29.01., pokud dovolí epidemiologická 
situace. Školení mládeže se bude účastnit jednatel – Mgr. Zdeněk Cvikl, hospodář, Ing. Martin Holčák,  
zástupce hospodáře a vedoucí rybářského kroužku – pan Roman Zuzaňák a předseda dozorčí komise – pan 
Miroslav Románek. 
 
Dětské rybářské závody jsou naplánovány na sobotu 09.dubna 2022, rybníček v areálu NVMP. Jednatel 
zajistil významný sponzorský dar ve výši 10 000 Kč od Ing. Zicha. Za to poděkoval předseda. 
 



 

Jednatel dále informoval o změně předsedy rybářské stráže MO Rožnov, kterým je nově Lumír Mazan, tel. 
777 566 677, email: lumikja@seznam.cz., předseda poprosil, aby byl o změně informován VÚS,  Machala. 
 
 
Hospodář MO – Ing. Martin Holčák informoval, že se právě dokončují práce v souvislosti s úpravou toku 
Rožnovské Bečvy, realizační firma by měla dokončit veškeré práce do 12.01.2022. Následně by měly být 
práce řádně předány objednateli, Povodí Moravy. Vyzdvihl, že s realizační stavební firmou nebyly žádné 
problémy, práce odpovídají požadavkům a veškeré pohledávky za komerční činnost v souvislosti s přelovem 
vodních živočichů byly uhrazeny. 
 
Václav Liška, který má na starost veškerá vodoprávní řízení MO potvrdil, že Povodí Moravy a realizační 
firma, konzultovaly veškeré průběžně prováděné práce i s MO. Dále sdělil, že stále probíhá šetření na 
Starozuberském potoce, které se táhne od léta, za MO podal vysvětlení i na PČR. Informoval, že se plánuje 
výstavba nového průmyslového areálu mezi Rožnovem a Zubřím, kde se bude stavět nové napojení na 
cyklostezku a dojde k určitým úpravám i na toku v tomto úseku. 
Pan Liška dále zpracoval kompletní zprávu o stavu a ochraně vod na toku Rožnovské Bečvy za loňský rok. 
Práci velmi pochválil předseda MO, Ing. Pavel Kocián, s tím, že chce použít určité úseky i pro lednové číslo 
Zpravodaje VÚS Ostrava. Výstup z práce bude umístěn i na webu MO. 
 
Pokladník MO – Tomáš Kocián podal návrh na navýšení hovorného pro členy výboru, výborem bylo 
jednohlasně odsouhlaseno navýšení o 20%. Dále seznámil členy výboru s čerpáním bezplatných povolenek. 
 
Jednatel MO podal návrh na pořízení notebooku, pro účely vedení nové agendy. Bylo odsouhlaseno jeho 
pořízení v ceně do 18 000 Kč. 
 
Úkoly z lednové schůze: 
 
Úkol č.2022_01 – Účetní uzávěrka (průběžná) za rok 2021 – předseda, pokladník, jednatel a účetní – cca 
k 15.únoru 2022 
Úkol č.2022_02 – Výroční členská schůze  - sobota 26.03.2022 – potvrzení pronajatých prostor – Konferenční 
sál Valašského muzea v přírodě, budova Sušák – jednatel + předseda dozorčí komise – potvrzeno v úterý 
11.01.2022 
Úkol č. 2022_03 – Rybářský kurz pro mládež – soboty 15.01. a 29.01.2022 – jednatel, hospodář, vedoucí 
rybářského kroužku, předseda dozorčí komise – za dodržení epidemiologických podmínek 
Úkol č. 2022_04 – Rybářské závody – plánovány jsou na sobotu 09.dubna 2022 
Úkol č. 2022_05 – Aktualizace webu – změna vedoucího rybářské stráže, termíny schůzí výboru, pozvánka 
na Výroční členskou schůzi – místopředseda, ihned - splněno 
Úkol č. 2022_06 – Navýšení odměny za odpracovanou brigádnickou činnost na 150 Kč – seznámit členy na 
Výroční členské schůzi 26.03.2022 – návrh připraví jednatel 
Úkol č. 2022_07 – Pořízení notebooku pro vedení agendy jednatele v ceně do 18 000 Kč – jednatel 
Úkol č. 2022_08 – Změna hovorného pro členy výboru MO – pokladník – ihned 
Úkol č. 2022_09 – Bezplatné povolenky pro rok 2022 – agendu zajistí pokladník MO – ihned 
Úkol č. 2022_10 -  Příprava Zprávy o činnosti MO za rok 2021 (jednatel, hospodář, rybářský kroužek, rybářská 
stráž, dozorčí komise). 
Úkol č. 2022_11 – Příprava kandidátní listiny pro volby do výboru MO, které by měly proběhnout 
26.03.2022 – zájemci se mohou hlásit jednateli MO 
 
 

Zápis zapsal 11.01. 2022, místopředseda MO, Mgr. Ondřej Jašek 

 

mailto:lumikja@seznam.cz

