
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:  11.02.2019 

Přítomní:      

Zdeněk Cvikl, Mgr. - jednatel    

Jašek Ondřej, Mgr. - místopředseda  

Holčák Martin, Ing. - hospodář 

Zuzaňák Roman - zástupce hospodáře  

Kocián Tomáš – pokladník 

Za dozorčí komisi: 

p. Románek Miroslav 

Za rybářskou stráž:  

p.Tomáš Strnadel 

 
Omluveni: 

Kocián Pavel, Ing. – předseda 

Zdeněk Rára – zástupce hospodáře 

 

 

 

 

Program únorové  schůze: 

 

Kontrola plnění úkolů z poslední schůze (leden 2019) výboru ČRS Rožnov: 

 

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 – 

aktualizace webu – SPLNĚNO, nový web v přípravě – plán do Výroční schůze 31.03.2019 

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

J.Holzerem – do konce ledna 2019 – SPLNĚNO 

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

11.02.2019 - SPLNĚNO 

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

Mgr.Z.Cvikl – termín do 11.02.2019 - SPLNĚNO 

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

termín do 21.01.2019 - SPLNĚNO 

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

Románek -  termín 26.01.2019 - SPLNĚNO 

 

 

 

 



ÚNOROVÁ SCHŮZE: 

 

 Jednatel MO – Mgr. Zdeněk Cvikl 

 Informoval o účasti předsedy a jednatele MO na Aktivu předsedů MO, konaného v sobotu 

09.02.2019 

 Na aktivu byl hlavním bodem rozbor planovaného navýšení cen povolenek  

v souvislostí s potřebou navýšení Fondu rozvoje revíru – zvyšuje se nájem některých 

revírů + plánuje se  nákup některých revírů 

 Případné navýšení má být projednáno na jarní konferenci, předpokladá se navýšení 

o cca 200 Kč jak u MP, tak i P povolenky od roku 2020 

 Druhým tématem aktivu byla problematika Evidence kontrol rybářské stráže 

 Třetím tématem byla Sumarizace povolenek, která má být hotová do 14.02.2019 

(naše MO má již hotovo, zpracováno a odesláno pomoci programu RYBY 16, verze 08) 

 Informoval, že v pátek 08.02.2019 proběhla schůze Rady ČRS Praha 

 Požádal všechny zainteresované členy výboru MO o dodání podkladů (do 28.02.2019) pro 

Výroční členskou schůzi, která je potvrzena v Kině Panorama, na neděli 31.03.2019 

 Navrhl případné úpravy okolí rybářské boudy (i estetické), je potřeba jednat s MěÚ Rožnov 

p.R., např. ohledně přístupové komunikaci k objektu, likvidaci keřového porostu za budovou, 

kde se hromadí odpady, exkrementy,….  

 Zmínil potřebu provedení pravidelné kontroly – revize elektrického agregátu k odlovu ryb 

 Zmínil, že je potřeba provést revizi stávajícího popisu revíru Bečva Rožnovská 2 – případné 

návrhy na změny je třeba projednat na Výroční členské schůzi 

 Hospodářský odbor – hospodář MO – Ing. Martin Holčák 

 Informoval o Žádosti o povolení vyjímky odlovu zvláště chráněných druhů živočichů (pro 

případ stavebních zásahu na revíru) 

 Informoval o projednané náhradě za neohlášenou pracovní činnost na chovném potoku 

 Zajistil dodání plůdku PO pro jarní vysazení do chovných potoků,  v počtu cca 150 000 ks ,od 

firmy Pstruhařství Rožnov 

 Hospodářský odbor – hospodář MO – p. Roman Zuzaňák 

 Informoval výbor MO o plánovaném pořádání rybářských závodu Divize LOV LR – muška, 

které proběhnou 14.-15.06.2019, na revíru Vsetínská Bečva 473004 

 Informoval o průběžném počtu členů rybářského kroužku, kterých je v současné době 19 

 Pokladník MO – p.Tomáš Kocián 

 Ve spolupráci s předsedou MO a jednatelem MO a hlavní zpracovatelkou účetnictví 

MO podali zprávu o výsledku hospodaření – plnění rozpočtu v roce 2018 a návrhy na 



rozpočet pro rok 2019 – pokladník podal návrh porovnávat vždy období lichých a 

sudých let – které odpovídají hospodářsky silnějším a slabším obdobím (v souvislosti 

s vydatnějšími a chudšími chovnými potoky) 

 

ÚKOLY Z ÚNOROVÉ SCHŮZE VÝBORU MO ROŽNOV: 

Úkol č.1 – Pokračuje aktualizace webových stránek MO (příprava nového webu) - místopředseda 

O. Jašek, termín do Výroční členské schůze 2019 

Úkol č. 2 – Dodání aktualizovaných podkladů pro  Výroční schůzi MO – Výbor MO – do 28.02.2019 

Úkol č.3 – Zajištění revize elektrického agregátu – zajistí hospodář přes předsedu P.Kociána, který 

odveze agregát do Ostravy k panu Bednářovi na revizi 

 

 

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


