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místní organizace Rožnov pod Radhoštěm 
Palackého 2678, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

 
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 
 
Ze dne: 04.11.2019 
 
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 
p. Javorek Martin  (dozorčí komise) 
p.Tomáš Strnadel – vedoucí rybářské stráže 
 
Omluven: 
Kocián Tomáš   - pokladník MO

   
Program říjnové schůze: 
Kontrola plnění úkolů z poslední schůze (říjen 2019) výboru ČRS Rožnov: 
  
ÚKOLY ZE SCHŮZE VÝBORU MO V ŘÍJNU: 
 
ÚKOL č.1: Sumarizace ročního plánu práce členů výboru MO – jednatel do listopadové schůze – SPLNĚNO 
– plán činnosti je na webu 
 
ÚKOL č.2: Hospodářský odbor, předseda MO a ekonomka MO porovnají skutečné náklady MO za 1-10 
měsíc 2019 se schváleným rozpočtem pro rok 2019 – do 10.listopadu – ještě se čeká na několik dokladů 
z hospodářského odboru (faktura zarybnění, opravy lovných zařízení) 
 
ÚKOL č.3: Zajistit vysazení kapra, amura a lína do přehrady u Macečku – hospodářský odbor dle nabídek 
dodavatele - SPLNĚNO 
 
PROGRAM LISTOPADOVÉ SCHŮZE: 
 
Jednatel MO – Mgr. Zdeněk Cvikl informoval o příchozí poště během října a počátku listopadu.  
Informoval o termínu Hospodářských kontrol ČRS - MO Rožnov, z.s., které proběhnou 18.11.2019, od 15:00 
na VÚS Ostrava. Zúčastní se: jednatel (Mgr. Z.Cvikl), hospodář (Ing. M.Holčák), zástupce hospodáře (p.Z.Rára) 
a také předseda dozorčí komise (p.M.Románek). Jednatel poprosil o přípravu zpráv dozorčí komise a 
přehledu o činnosti rybářské stráže. 
 
VÚS Ostrava vydalo Metodický pokyn pro realizaci příspěvku pro rozvoj revíru (FRR). Znění této metodiky 
umístí místopředseda MO na web. 
 
Předseda MO – Ing.Pavel Kocián dále informoval, že od roku 2020 se nebudou vydávat v MO Rožnov jakékoliv 
celoroční povolenky (ani Jihomoravské) členům jiných MO ČRS. Vyjímkou jsou pouze krátkodobé povolenky. 
 
Jednatel MO dále informoval o aktuálním počtu 489 členů MO Rožnov (418 dospělých, 6 dorostenců a 65 
dětí). 
 
 
 
 
 



Hospodářský odbor:  
 
Ing. Martin Holčák – hospodář MO informoval o vysazení 100 kg pstruha duhového – do toku 19.10..2019. 
Dále bylo ve středu 30.10.2019 vysazeno do přehrady „U Macečků“ 1800 kg kapra, 250 kg lína a 50 kg amura. 
Hospodářský odbor se rozhodl pro hájení revíru od 02. do 15.11.2019 včetně. Povolen lov lososovitých ryb 
na umělou mušku. 
 
Zástupce hospodáře - p.Zdeněk Rára podal návrh o sepsání žádosti na VÚS, aby změny v lovné míře lipana 
podhorního (35 cm) neplatily plošně, šlo by jen o doporučení pro konkrétní MO, které by se rozhodly podle 
místních podmínek a úživnosti revíru. Dále by omezil úlovky lína jinou formou, než zařazením do ušlechtilých 
ryb. 
Reagoval hospodář – Ing. Martin Holčák, že se pokusí oslovit hospodáře okolních MO (Valašské Meziříčí, 
Vsetín, Frenštát,…), aby věděl, zda bude podpora i v jiných MO. 
 
Reagoval i předseda MO – Ing. Pavel Kocián – veškeré návrhy na změny stanov by měly být poslány 
z jednotlivých MO do konce roku 2019. Měly by být sepsány formou tabulky se třemi sloupci: 1) původní 
stav, 2) navrhovaný stav, 3) zdůvodnění navrhovaných změn. 
 
Dozorčí komise: 
 
Předseda dozorčí komise má již veškeré podklady o činnosti dozorčí komise na Hospodářské kontroly 
připraveny. 
 
p. Martin Javorek informoval o řešení 2 přestupků členů naší MO. Jednalo se v 1. případě o nezapsanou rybu 
– kapra v povolence, 2.případ byla nepřítomnost lovícího u prutů, na revíru 471 043 Lučina 2  - ú.n. 
Žermanice. Bohužel se stále častěji musí řešit problematika rybářů, kteří se plně nevěnují svým prutům. 
Reagoval předseda rybářské stráže – Tomáš Strnadel, že by se měly přestupky projednávat plně dle Metodiky 
o Deponování zadržených povolenek k lovu ryb, která byla VÚS Ostrava aktualizována. Doplnil i předseda 
MO – Ing. Pavel Kocián, že se projednává vznik krajských kárných řízení. 
Jednatel MO – Mgr. Zdeněk Cvikl doplnil, že se bude projednávat ještě 3.přestupek dalšího člena, který 
nerespektoval zákaz rybolovu na revíru 471023 Bystřice Valašská 1A. 
 
 
 
ÚKOLY ZE SCHŮZE VÝBORU MO – LISTOPAD 2019: 
 
ÚKOL č.1: Zpráva o činnosti dozorčí komise ČRS MO Rožnov – do 15.11.2019 – p. M.Románek 
 
ÚKOL č.2:  Zpráva o činnosti rybářské stráže – do 15.11.2019 – p. Tomáš Strnadel 
 
ÚKOL č.3: Aktualizovat webové stránky – přidat plán práce MO na rok 2020, vložit odkaz na Metodický 
pokyn pro realizaci příspěvku pro rozvoj revíru – do 15.11.2019 – Jašek 
 
ÚKOL č.4: Připravit návrh na změny v lovné míře lipana podhorního (dle místních podmínek a úživnosti 
jednotlivých revírů) a jiný způsob omezení ponechání lína než zahrnutí v seznamu ušlechtilých ryb + oslovit 
okolní MO (zjištění podpory) + zaslání návrhu na VÚS – popřípadě jeho předložení na Hospodářských 
kontrolách 18.11.2019 – návrh zpracují p. Zdeněk Rára a Ing. Martin Holčák – do 15.11.2019 + jejich 
odprezentování na  Hospodářských kontrolách 18.11.2019 
 
 
 
 
Zápis ze schůze výboru zapsal místopředseda MO, Mgr. Ondřej Jašek 


