
 
 

 
 

Zápis	č.	6/2018	
 

ze schůze výboru MO ČRS Vsetín, konané dne 5. 6. 2018 
v sídle MO, ve Vsetíně Rokytnici. 

 
Přítomni:   dle prezenční listiny 
                                      
Omluveni: Woller, Dědek.     
                                                                                                                                                          
Program:   1. Kontrola zápisu  a usnesení č. 5/2018 
                   2. Zpráva jednatele 
                   3. Zpráva hospodáře  
                   4. Diskuse, různé. 
 
 Ad 1:       Předseda MO provedl kontrolu zápisu a usnesení č. 5/2018 z minulé schůze výboru. 

Úkoly z usnesení byly splněny. Ke kontrole nebylo připomínek. 
 

Ad 2:        Jednatel seznámil výbor  s doručenou a odeslanou poštou: 
  Doručená pošta: 

• Záznam z aktivu předsedů MO ČRS v Přerově ze dne 21. 4. 2018. 
• Zápis č. 4/2018 a zápis č. 5/2018 VÚS Ostrava. 
• MěÚ Vsetín, OŽP – Oznámení o zahájení správního řízení k zásahu do 

významného krajinného prvku – vodního toku Lačnovský potok. 
• KÚ Zlín, OŽPaZ – Rozhodnutí č. 43 o nakládání s povrchovými vodami fy. 

Hajdík a.s. v průmyslovém areálu Jablůnka. 
• Vyjádření VÚS Ostrava k projektové dokumentaci pro stavební povolení akce: 

Silnice II/487 Hovězí - Huslenky. 
• Vyjádření VÚS Ostrava k vydání souhlasného stanoviska na akci: Semetínka km 

1,710 - 1,900. 
• Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na zarybnění z obce 

Velké Karlovice. 
• MěÚ Vsetín, OÚPSŘD - Oznámení zahájení územního řízení stavby Rokytenka 

km 7,950 - 8,010, opěrné zdi v obci Liptál. 
• FÚ Vsetín - Informace o vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2018. 
• Lesy ČR - Žádost o vyjádření k akci Rokytenka km 9,960 - 10,400 v obci Liptál. 
• Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na zarybnění z města 

Karolinka. 
• Vyjádření VÚS Ostrava ke změnám v dokumentaci pro územní řízení: Silnice 

I/57 Leskovec, oprava propustku. 
• Vyjádření VÚS Ostrava k projektové dokumentaci pro stavební povolení akce: 

Silnice III/48713 Velké Karlovice, most ev. č. 48713-3. 
• Vyjádření VÚS Ostrava k projektové dokumentaci pro stavební povolení a 

provedení stavby: Polní cesty VC8 a VC9 v k. ú. Malá Bystřice. 
• MěÚ Vsetín, OŽP – Sdělení k ohlášení změny udržovacích prací,  Rokytenka km 

9,960 - 10,400 v obci Liptál. 
• MěÚ Vsetín, OŽP – Rozhodnutí o vydání souhlasu k zásahu do vodního toku 

Lačnovský potok km 1,655 - 3,470. 
• OSSZ Vsetín - Oznámení o zahájení kontroly. 
• Objednávka slovení ryb Bystřička, Malá Bystřice, místní část Buš. 
 



 
 

 
 

Odeslaná pošta: 
• VÚS Ostrava – Násadové listy 2x. 
• TM Stav. s.r.o. Vsetín – Faktura č. 5/2018 slovení ryb. 
• Vlastimil Stupka s.r.o. Nový Hrozenkov – Faktura č. 4/2018 slovení ryb. 
• STRABAG a.s., Praha – Protokoly o slovení. 
• Vlastimil Stupka s.r.o. Nový Hrozenkov – Protokol o slovení. 
• Technické služby Vsetín - Objednávka odvozu popelnic v letní sezóně z tábořiště 

Lačnov. 
• Obec Velké Karlovice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 

na zarybnění. 
• MěÚ Vsetín - Oznámení rybářské stráže o znečištění potoka v části Liptál - Háje. 
 

Ad 3:   Zpráva hospodáře:  
• Zprávu přednesl hospodář p. Veselý. Informoval výbor o činnosti 

hospodářského odboru a seznámil se stavem vysazování ryb. 
• v průběhu měsíce května byly do toků vysazeny 4 q PO a 1/4 ročka. 
• 6.6. bude vysazen 1 q 2-letého lipana do Bečvy a Senice. 
• 5.6. bylo provedeno slovení ryb v Malé Bystřici, část Buš na základě 

objednávky. 
 

Ad 4:               Diskuse, různé: 
• Předseda MO p. Tymrák informoval o průběhu územní konference ČRS, ÚS pro 

Severní Moravu a Slezsko.  
• Dále informoval o provedení brigády  na Lačnově - osečení trávy hráze horního 

rybníka a tábořiště. 
• P. Visner seznámil výbor s vyhodnocením inventury v kanceláři MO. 
• P. Pavlík informoval o přípravě kempu na Lačnově na letní sezónu. Byla 

projednána oprava WC, sprchy, připojení vody. 
• Místopředseda p. Kašpar - dotaz na úhyn kapra na rybnících Lačnov. Tato 

situace nebyla jen v naší MO, ale vyskytla se i na ostatních revírech ÚS. 
• Dále p. Kašpar informoval jubilantech. 
• P. Kovařík informoval o změnách v parkování u vodní nádrže Balaton na 

Novém Hrozenkově a o jednání o poskytnutí výjimky pro rybáře. 
 

Usnesení: 
 

1. Výborová schůze bere na vědomí: 
• Informaci předsedy MO o konání územní konference ČRS, ÚS pro Severní Moravu a 

Slezsko. 
• Informaci předsedy MO provedení brigády  na Lačnově - osečení trávy hráze 

horního rybníka a tábořiště. 
• Informaci p. Kovaříka o způsobu parkování u vodní nádrže Balaton na Novém 

Hrozenkově a o jednání o poskytnutí výjimky pro rybáře. 
• Informaci p. Visnera o vyhodnocení inventury v kanceláři MO.   

 
2. Výborová schůze schvaluje: 

• Zprávu jednatele MO ČRS Vsetín za období od poslední výborové schůze.  
• Zprávu hospodáře o hospodaření od poslední výborové schůze a výsadbě ryb. 
• Uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace na zarybnění s 

obcí Velké Karlovice a městem Karolinka. 



 
 

 
 

3. Členská schůze ukládá: 
• Jednateli MO zpracovat a rozeslat zápis z výborové schůze. 
• P. Pavlíkovi zabezpečit přípravu kempu na Lačnově na letní sezónu. Oprava WC, 

sprchy, připojení vody. 
T.: do 25. 6. 

• Jednateli MO provést kontrolu a doplnění materiálu v kempu na Lačnově před letní 
sezónou. 
T.: do 25. 6. 

   
 

 
Přeji všem rybářům mnoho krásných zážitků a úlovků v letní sezóně. 

    
Příští zasedání výboru MO ČRS Vsetín se koná dne 7. srpna 2018 v 15:30 hod. 

 
 
 
 
Zapsal: Bechný Ivan 
 
Zápis ověřil: Tymrák Josef  
 
 
Tymrák Josef                                                                                                    Bechný Ivan 
předseda MO                                                                                                    jednatel MO 


