Český rybářský svaz, z.s.,
místní organizace Mnichovo Hradiště
Sokolovská 1464, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 18572022

Mimořádná členská schůze 30.04.2017
sál 2. Základní školy (Studentská 895), Mnichovo Hradiště
Moderování se ujal př. Mareš Jiří, který v 08:30 hod. zahájil schůzi. Vzhledem k tomu, že
nebylo v době plánovaného zahájení ČS přítomna nadpoloviční většina členů MO, aby
schůze byla usnášeníschopná (jak ukládá Jednací řád ČRS, čl. 21, odst. 2 písmena b), byl
začátek schůze odložen o 15 minut.
1) Př. Mareš jménem výboru ČRS, místní organizace v Mnichově Hradišti, přivítal všechny
členy na mimořádné schůzi. Informace k oslovení členů (telefon, sms, emailem, facebook,
web MO, hlášením v městském rozhlase nebo i ústně. Pozvánka včetně programu byla
umístěna i na kanceláři MO a všech dostupných nástěnkách.
2) Program ČS 2017 byl jednomyslně schválen. Nikdo neměl připomínky a nežádal doplnění.
Program obdržel téměř každý člen včetně mapky pozemků, kterou jsme obdržely emailem
od p. Lauryna dne 22. března 2017. Na této mapce, byly vyznačeny pozemky k prodeji.
(Jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.)
3) Volba mandátové komise - navrženi: př. Burda Jiří, Bedrníček Pavel a Burda Tomáš –
jako předseda mandátové komise.
Volba návrhové komise jsou - navrženi: př. Dolejší Robert, Prokorát Miloslav a Bejr Stanislav
– jako předseda návrhové komise.
Oba návrhy byly jednomyslně schváleny. Nikdo neměl připomínky a nežádal doplnění.
4) Zpráva mandátové komise - předseda mandátové komise následně uvedl, že v sále je
přítomno 125 členů MO. (V průběhu schůze se dostavili ještě 4 členi a počet přítomných byl
poupraven na 129.)
5) Blok k RMV Veselá. (př. Nohynek, Hýbner). Př. Nohynek informuje členy MO ohledně
nabízených pozemků, úvěru, podmínek čerpání, zástavy pozemků. Zpráva je nedílnou
součástí tohoto zápisu. Př. Hýbner informuje členy MO ohledně kalkulace a hospodaření
organizace pro další období při schválení úvěru a koupi pozemků. Zpráva je nedílnou
součástí tohoto zápisu.
6) Diskuze:
př. Lang - koupě pozemků od p. Lauryna je skutečně jediná varianta řešení této situace? Byl
informován o možném pronájmu a případně nabídnout pozemky Středočeskému územnímu svazu. –
př. Hýbner ...schváleným Usnesením z Výroční členské schůze, která se konala 25. března 2017
v Klášteře Hradišti nad Jizerou byl výbor MO pověřen k dalšímu vyjednávání. O pronájmu se hovořilo,
ale bylo to zamítnuto vzhledem k soudnímu sporu, protože na ceně za pronájem se neshodneme.
Nikdo neví, jak bychom takto s pronájmem „fungovali“, nikdo neví, kdy se pronájem přestane „líbit“ a
jsme opět na začátku. První dva návrhy z celkem třech byly o okamžitém nákupu nebo postoupení
pozemků sús. O těchto návrzích se ani nehlasovalo, protože drtivá většina přítomných členů MO byla
pro další vyjednávání. (POZN. pro – 65/ proti – 4/ zdržel se – 2 – přijat byl návrh č.3)
př. Kopal - mluvilo se o pronájmu RMV soukromým subjektům (3 akce do roka). Hájení
revíru bude pouze v době konání akce, nebo týden (3dny a pod.) předem. - př. Hýbner
...samozřejmě pouze na dobu nezbytně nutnou.
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př. Bergman – poděkování výboru MO za jednání s p. Laurynem. Snížení ceny je úspěch.
Stále je ale potřeba k ceně připočítat daň za pozemky orná půda a daň z prodeje. Pamatuji
na doby, kdy bylo hospodaření MO ztrátové a má obavy ze zadlužení organizace. Zvýšení
příspěvku na chod organizace se zatíží všechny členy MO. Jak dlouho se bude zvýšený
příspěvek platit? Pamatuje dobu, kdy lidé odcházeli do jiných organizací vzhledem k cenám
(hlavně brigády) a nyní jsou zpět. Při převodu neplatili zápisné. Tuto dobu již nechce zažít.
Na schůzi RS 19.4.2017 bylo řečeno př. Tučkem pokud bude „písák“ náš povolíme
bivakování a vjezd. Informoval p. Drahoňovského (POZN. malý písák Příšovice) proč
neprodávají hostovací povolenky na tento revír. Je to kvůli rybářům, bivakování, nepořádek u
vody, odnášení ryb z revíru. Bude-li narušen klid a pohoda na RMV Veselá zavedením
bivakování a vjezdu do zadní části revíru, může se zde vytratit klid a tím pádem i zájem
ostatních rybářů. To vše se následně odrazí na zarybnění, prodeji povolenek a členské
základně. Když pozemky koupíme, tak revír stejně nikdy náš celý nebude. Kdybychom revír
přenechali Středočeskému územnímu svazu, byli bychom spoluvlastníci. Svaz by od nás
mohl pozemky s odstupem času odkoupit. Na RMV by chodili všichni rybáři. Proto je pro
přenechání (nabídnutí k odkupu) Středočeskému územnímu svazu. – př. Hýbner ...nemá
smyl se vracet zpět, co bylo a nebylo. Z chyb je třeba se poučit a současně nastavený
systém platí pro všechny členy MO bez vyjimek. (POZN. Nově příchozí mají stejné podmínky
a povinnosti jako stávající členové MO. Při převodu se zápisné nehradí.) Mimochodem i přes
snížení zápisného z 1.000,-Kč na současných 800,-Kč má MO jedno z nejvyšších zápisných.
Vše je ale právě kvůli RMV. RMV by se měl udržet hlavně pro MO Mn. Hradiště. Je to velká
vodní plocha, kterou nedisponuje žádná z okolních MO, i když není celá majetkem MO Mn.
Hradiště. Momentálně se bavíme o zvýšení o příspěvku 100,-Kč na celkem 150,- Kč/ rok pro
všechny členy MO vyjma dětí do 15-ti let. Rok 2018 ukáže ekonomiku. Poplatek se může
zvýšit ale i snížit. Zavedení nových pravidel (vjezd, bivakování, přístřešky, …) by mělo
přilákat více členů MO a tím i větší zájem o RMV. Pokud to nebude klapat, tak se to zruší.
Co se týče přenechání nabízených pozemků k prodeji sús, tak co bude s našimi stávajícími
pozemky? Kdyby to sús koupil a MO pustila RMV pod svaz, tak svaz následně pozemky MO
již nepotřebuje. Proč by je kupoval, a když by je kupoval, tak určitě ne za nějaké extra
peníze. Př. Hýbner popsal situaci s revírem Bělá 1 (Slon), který je pod sús, ale aby bylo
zarybnění takové jako je tomu dnes, tak MO Bělá pod Bezdězem zarybňuje revír ještě ze
svého. Když by nastala ta nejhorší možná varianta, že by nebylo na splácení úvěru, tak RMV
přejde pod správu sús.
př. Hloušek – návrh aby do zadní části mohli jezdit jenom členové MO Mn. Hradiště. – př.
Hýbner ... rozumné by bylo, aby tam mohli všichni členové MO Mn. Hradiště + držitelé
hostovských povolenek na RMV Veselá. Necháme ale o návrhu př. Hlouška hlasovat.
pro – 1/ proti – 124/ zdržel se – 3
př. First - jak budou ryby chráněné na akcích? Bude nějaká kvóta na odnesené ryby? – př.
Hýbner ...dotaz je určitě směřován na pronájem revíru na rybářské akce. Samozřejmě že se
loví chyť a pusť. Z revíru se nic neodnese.
př. dotazující se nepředstavil – Slyšel jsem o počtu vleků. Mluvilo se o čtyřech. Jak se
bude řešit vjezd do zadní části? – př. Hýbner …ano. Stále hovoříme o 4 – 5 vlecích. Ten
pátý by měl být pro děti. O vjezdu jsme se zatím ve výboru více nebavili. Spíše řešíme nákup
a jak vše financovat. – př. Rympl …řešme nyní podstatné věci jako je samotný nákup
pozemků a ne samotný vjezd. Tento problém pak nechejme na řešení výboru MO. Určitě
najdou rozumné řešení, které bude všem sděleno.
př. Salamon – kde je hranice vody na plánku? – př. Nohynek ...vysvětlil všem v sále a
osobně u př. Salamona hranice vody a pobřežních pozemků které p. Lauryn nabízí k prodeji.
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př. Lang – varuje před neúměrném zadlužení organizace. Neměl dostatek údajů k činnosti
MO. (jedná se o finance) Je přesvědčen, že rezerva je nutná, protože nikdo není schopen
zaručit fungování. Dostává pocit, že to bude za úroveň možností MO. Nemusí se dařit. Může
dojít k odlivu základny. Za 8 let nemusíme takto hospodařit a splácet budeme muset i
nadále. – př. Faltys …na VČS byl přednesen návrh, jak bychom hospodařili v případě
nákupu pozemků. Do tohoto rozpočtu byla zahrnuta cena 4,5 mil Kč. Tato cena se ještě
snížila na 3.860.000,-Kč. Splátka by byla v pololetí každého roku počínaje roku 2018. Do té
doby jsme schopni ještě momentální rezervu (cca. 250.000,-Kč) navýšit. Tuto rezervu máme
hlavně díky loňskému roku. S rezervou počítáme a máme ji. K dostupným informacím …
všechny informace si můžete dohledat na webu, v zápisu rejstříku. Jedná se o veřejné
informace. Zprávy z jednání výboru jsou dostupné na webu rybářů a zde jsou zveřejňovány
aktuální zůstatky na obou spořících tak i na běžném účtu MO.
př. Pelikovský – když příjde do MO nový člen tak jestli bude platit něco navíc za RMV a
případný nákup pozemků. Zvýšit zápisné? – př. Hýbner ...nový člen navíc nic platit nebude.
O nové členy stojíme a zvýšením zápisného je nebudeme odrazovat od vstupu do MO.
př. Hloušek – jak je to s pozemky co mají soukromníci (pronajímatelé), bude se tam moci
jezdit automobily? – př. Hýbner ....bude jedna cesta (momentálně již je) a na ní bude
udělána odstavná plocha pro parkování. Na tyto pozemky (soukromé, v pronájmu) je povolen
vstup - nikoliv vjezd a není potřeba na ně vjíždět.
př. Hloušek – př. Dvořák to má pozemky pronajaté nebo je majitel? – př. Nohynek ...př.
Dvořák má pozemky v pronájmu a momentálně můžeme být za to vděčni, protože MO to
nestojí v daném případě ani korunu a rybolov v daných místech nikdo neomezuje. Stejně je
tomu i s pozemky bratří Nohynků, kteří za pronájem vodní plochy a pobřežních pozemků
dostávají 5 povolenek ročně k lovu na RMV. Nemusíme řešit případný nákup, na který
bychom momentálně již neměli.
př. Lang – budeme nuceni vyřešit přístup na pozemky. V současné době jezdíme po
soukromých pozemcích. – př. Hýbner ...to je samozřejmá a všem známá věc. Právě proto je
od loňského roku zákaz stání na hrázi. V nabídce pozemků k prodeji je i ta příjezdová cesta
po hrázi. Jestliže se pozemky nakoupí, tak bude vyřešen příjezd na RMV.
př. Běhounek – budou možné regule ze strany MO k provozu vleků? (provozní řád) - př.
Hýbner ...již proběhla společná jednání se starostou Mn. Hradiště, že v případě nákupu
pozemků se bude muset svolat společná schůzka ohledně provozu areálu. Současná situace
nám ale naznačuje, že s omezením provozu vleků raději nepočítejme. Samotný provoz vleků
a celého areálu bude spadat pod jiný kompetentní orgán, než jsou samotní rybáři.
př. Vavříková – bude možné zajet autem na místa pro postižené? - př. Hýbner ...ano.
př. Salamon – kdyby rybáři nechávali auta na panelové cestě, tak by chodili pešky a nic
bychom nemuseli kupovat. – Na toto konstatování nebylo potřeba odpovídat.
7) Předseda návrhové komise přečetl Usnesení z ČS 2017. (Usnesení je nedílnou součástí tohoto
zápisu.) pro – 124/ proti – 1/ zdržel se – 2
8) Př. Mareš ukončil schůzi a poděkoval všem členům MO.

Dne 30.dubna 2017
Vypracoval: př. Kořínek Jan, Ďurček Josef

