
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:  14.01.2019 

Přítomní:      

Zdeněk Cvikl, Mgr. - jednatel    

Jašek Ondřej, Mgr. - místopředseda  

Holčák Martin, Ing. - hospodář 

Zuzaňák Roman - zástupce hospodáře  

Kocián Tomáš – pokladník 

Rára Zdeněk - zástupce hospodáře  

Omluveni: 
Kocián Pavel, Ing. – předseda 

 
 
Za dozorčí komisi: 

p. Románek Miroslav 

 

 

 

Program lednové  schůze: 

 

Kontrola plnění úkolů z poslední schůze (prosinec 2018) výboru ČRS Rožnov: 

 

ÚKOLY Z PROSINCOVÉ SCHŮZE VÝBORU MO ROŽNOV: 

 

Úkol č.1 – Příprava a aktualizace webových stránek MO pro rok 2019 – místopředseda O. Jašek, 

termín je až k 31.12.2018 - SPLNĚNO 

LEDNOVÁ SCHŮZE: 

 
 Jednatel MO – Mgr. Zdeněk Cvikl 

 Informoval o stavu odevzdaných povolenek, problematice opakujících se špatně  vyplněných 

sumářů a průběžných datech o odlovených kaprech na přehradě U Macečků, které jsou 

prozatím zpracovány pouze z odevzdaných povolenek členů MO Rožnov pod Radhoštěm. 

 Informoval, že v první den výdeje povolenek – 07.01.2019 bylo už prodáno cca 70 ks  

 Informoval o korespondenci MO do 14.01.2019 

 Zdůraznil nutnost vyplnit elektronicky do konce ledna 2019 Výkaz o práci s  mládeží. Dále do 

poloviny února nutnost zpracovat a odeslat opět elektronicky Dotazník rybářské stráže. 

 Potvrdil celoroční rozpis schůzí výboru MO, termíny výdeje povolenek a dále navrhl termín 

Výroční členské schůze MO – neděle 31.03.2019 v Kině Panorama Rožnv. 

 Navrhl hospodářskému odboru termín konání dětských rybářských závodů – 13.dubna 2019. 

 V rámci přípravy závodů je nutné do 21.01.2019 zažádat o dotaci Město Rožnov p.R.. 

 Zajistit cca 70 kg pstruha duhového na dětské závody. 



 Informoval o 3.posledním termínu kurzu proškolení mladých rybářů (dětí) – sobota 26.ledna 

 Navrhl, aby veškeré podklady na Výroční členskou schůzi byly zpracovány do termínu 

únorové schůze MO – 11.02.2019 

Pro kalendářní rok 2019 byly stanoveny tyto termíny: 

Termíny schůzí výboru MO Rožnov pod Radhoštěm: 

14.1., 11.2., 11.3., 8.4., 6.5., 3.6., 9.9., 7.10., 4.11. a 2.12. 

Termíny  a místo výdeje povolenek : 

Výdej a prodej povolenek 2019                                                                         

Rybářská "Bouda", Palackého 2678, Rožnov p.R., prodejce:  pan Mgr. Zdeněk Cvikl, mob. 605 808 661 

Pondělí 7. ledna od 15.30 hod. do 17.00 hod. 

V měsících červen, červenec, srpen, září , říjen a listopad se 
povolenky vydávají vždy první pondělí v daném měsíci - od 

15.30 hod. do 17.00 hod. 
Pondělí 21. ledna od 15.30 hod. do 17.00 hod. 

Pondělí 28.ledna. od 15.30 hod. do 17.00 hod. 
  

Pondělí 11. února od 15.30 hod. do 17.00 hod. 

Výdej povolenek mimo zde uvedené termín je možný pouze 

po předchozí telefonické domluvě             ( mobil : 605 808 
661 )  

Pondělí 25. února od 15.30 hod. do 17.00 hod. 

Pondělí 4. března od 15.30 hod. do 17.00 hod. 

Pondělí 25. března od 15.30 hod. do 17.00 hod. 

Pondělí 1. dubna od 15.30 hod. do 17.00 hod. 

Pondělí 8. dubna od 15.30 hod. do 17.00 hod. 

Pondělí 29. dubna od 15.30 hod. do 17.00 hod. 

Pondělí 6. května od 15.30 hod. do 17.00 hod. 

Pondělí 20. května od 15.30 hod. do 17.00 hod. 

   

Výdej a prodej krátkodobých povolenek 2019  - obec Horní Bečva 

Prodejce:  Pan Jiří Holzer, 756 61 Horní Bečva 654 (Lékárna), mob. 725 667 446 

1)      Na výroční členské schůzi nebude zajištěn výdej povolenek 

2)      Při výdeji povolenek si nezapomeňte s sebou vzít členský průkaz a rybářský lístek  

 



 Hospodářský odbor – hospodář MO – Ing. Martin Holčák 

 Informoval, že probíhájí přípravy revíru na hospodářský rok 2019 

 Informoval o proběhlé schůzce na Správě CHKO Beskydy týkající se problematiky staveb na 

vodních tocích – hlavně na Hažovce 

 Hospodářský odbor – hospodář MO – p. Roman Zuzaňák 

 Předal žádost o příspěvek na závody pro rybářský tým Jakuba a Františka Adama  

 Výbor MO se dohodl, že žádost bude  zmíněná a projednána na Výroční členské schůzi 

 Pokladník MO – p.Tomáš Kocián 

 Požádal hospodářský odbor o předběžné návrhy požadavků na rok 2019 

 Podal žádost na pořízení nového notebooku (staré PC byl v loňském roce 2 x 

v opravě) 

 místopředseda – Mgr. Ondřej Jašek 

 Informoval o přípravě aktualizace webových stránek – hlavním důvodem je nutná 

optimalizace stránek pro prohlížení i na dotykových telefonech a tabletech a různých 

prohližečích 

 Podal návrh na stanovení ocenění vybraných členů MO na Výroční členské  schůzi 

 

ÚKOLY Z LEDNOVÉ SCHŮZE VÝBORU MO ROŽNOV: 

Úkol č.1 – Aktualizace webových stránek MO (příprava nového webu, aktualizace míst výdeje 

s mapkou, přidání přihlášky členů v souladu s GDPR) - místopředseda O. Jašek, termín únor 2019 

Úkol č. 2 – Elektronické zpracování Výkazu práce s mládeží  - p. Roman Zuzaňák (ve spolupráci s  p. 

J.Holzerem – do konce ledna 2019 

Úkol č. 3 – Elektronické zpracování Dotazníku pro rybářskou stráž  - p. Tomáš Strnadel – do 

11.02.2019 

Úkol č. 4 – Zajištění pronájmu Kina Panorama Rožnov na Výroční členskou schůzi – 31.03.2019 – 

Mgr.Z.Cvikl – termín do 11.02.2019 

Úkol č. 5 – Podklady pro zajištění dotace na rybářské závody od Města Rožnov  – Mgr.Z.Cvikl – 

termín do 21.01.2019 

Úkol č. 6 – 3.termín (poslední) Kurzu proškolení mladých rybářů  – p. Roman Zuzaňák + p. Miroslav 

Románek -  termín do 26.01.2019 

Úkol č. 7  – Podklady na Výroční členskou schůzi – 31.03.2019 – všichni – termín do 11.02.2019 

 

 

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


