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Výroční členská schůze 25.03.2017 
sál OÚ, Klášter Hradiště nad Jizerou 

 
 

Moderování se ujal př. Mareš Jiří, který v 08:30 hod. zahájil schůzi. Vzhledem k tomu, že 
nebylo v době plánovaného zahájení VČS 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 a pozvané hosty: př. Bačina, Novotný (oba ČRS MO Ml. Boleslav), př. Dvořák, 
Masaryk (oba ČRS MO Bakov nad Jizerou), př. Neuman (ČRS MO Bělá pod Bezdězem) a 
př. Studničný (MS Ptýrov) 
 
 
2) Následně byla uctěna památka všech zesnulých minutou ticha. 
 
 
3) Program VČS 2017 byl jednomyslně schválen. Nikdo neměl připomínky a nežádal 
doplnění.  
 
 
4) Volba mandátové komise - navrženi: př. Burda Karel, Burda Tomáš a Peltan Rudolf - 
předseda mandátové komise. 
 
Volba návrhové komise jsou - navrženi: př. Bejr Stanislav – předseda návrhové komise, 
Javorek Petr a Dolejší Robert. 
 
Oba návrhy byly jednomyslně schváleny. Nikdo neměl připomínky a nežádal doplnění. 
Předseda mandátové komise následně uvedl, že v sále je přítomno 75 členů MO. 
 
 
5) Kontrola Usnesení z minulé VČS 2016 (2.4.2016). Všechny body Usnesení byly splněny. 
 
 
6) Zprávy jednotlivých funkcionářů (jsou nedílnou součástí tohoto zápisu):  
př. Hýbner (zpráva předsedy, zástupce hospodáře, školení členů a sumarizace) 
př. Faltys (zpráva ekonoma, návrh rozpočtu pro rok 2018) 
př. Dvořák (zpráva DK) 
př. Čermák (zpráva OM) 
př. Bejr (zpráva RS) 
 
 
9) Zpráva př. Nohynka ohledně situace na RMV Veselá č.r. 411 112 a rekapitulace událostí 
z loňského roku. (je nedílnou součástí tohoto zápisu) Byla představena možnost nákupu 
pozemků od p. Lauryna za 4.5 mil. Kč a zároveň i možnost čerpání úvěru 3 mil Kč od sús s 
úrokem 1% na 15 let a splátkou 200 tis.Kč. 
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10) Následovala krátká přestávka a diskuze k RMV Veselá, která vyplynula z aktuální 
situace: 
 
př. Bergman - konstatoval dřívější nákupy pozemků na RMV Veselá za jeho působení ve 
výboru MO. Nakoupeno 64.728 m2 za 188.826,-Kč. Následně ve výboru nepokračoval a již 
se nic nenakoupilo. K případné nákupní ceně ještě musíme připočíst 4% jako daň z nákupu. 
Cena se tím zvýší. Budeme muset platit i za pronájem dalším majitelům pozemků. (město 
Mn. Hradiště, OÚ Ptýrov a bratři Nohynkovi - doplněno) Následně navrhl i možnost předat 
revír pod správu sús s tím, že by sús mohl pozemky od MO odkoupit. Peníze z možného 
prodeje by se mohli využít na přebudování chovného revíru v Hořeních Přestavlkách na 
sportovní. Je možno čerpat i dotaci z EU. *** př. Nohynek – potvrdil a poděkoval za 
provedené nákupy, ale proč se v nákupech nepokračovalo dále. Od té doby je momentální 
cena hlavně v katastru Veselá (Mn. Hradiště) několikanásobně vyšší. Zhodnotil ceny za m2 
všech nakoupených pozemků na RMV Veselá, které nakoupil p. Lauryn, kdy poslední nákup 
proběhl začátkem roku 2016. Kromě velkého pozemku od MH Stavební, kde byla cena 
opravdu vysoká, se mohly okolní pozemky nakupovat. Daň samozřejmě zaplatit musíme. 
Ostatní majitelé se k případnému nájmu nepřihlásili. (pozn. Město Mn. Hradiště a OÚ Ptýrov 
nevlastní tak velkou vodní plochu, že bychom se museli obávat nájemného. S bratry 
Nohynkovými máme dohodu a nyní vydáváme 5 povolenek na RMV zdarma v rámci 
„pronájmu“. Praktikovalo se to již dříve a nyní se v tom pokračuje.) *** př. Hýbner – na sús 
by se vše muselo přednést a připravit, ale případný nákup pozemků od MO si za sús 
nedovede, vzhledem k momentální situaci, znalosti problému a zmapovanému terénu 
v žádném představit. Na Hořeních Přestavlkách jsou problémy s příjezdovou cestou. 
Komplet přebudování momentálně nikdo nedokáže zhodnotit. Využití peněz z EU má 
samozřejmě svá pravidla a podmínky, které opět nikdo nezjišťoval. Zatím nejsme v situaci se 
tímto směrem zaobírat. *** př. Bergman – reagoval na další možné nákupy pozemků pro 
MO, kde pozemek p. Vávry byl koupený a již zapsán na katastru. P. Lauryn to však soudně 
napadl, že k prodeji nedal souhlas bratr p. Vávry a vše muselo být vráceno. P Lauryn 
následně pozemek sám nakoupil. Pozemky od družstva Čáslav byla snaha nakoupit, ale p. 
Lauryn nabídku od MO přeplatil. Když jsem to dělal já, tak jsem se tomu věnoval. Když jsem 
s tím skončil, tak už to nikdo nedělal. 
 
př. Dvořák – přenechat RMV nic neřeší. Chytání z hráze bude znemožněno. *** př. 
Nohynek – stejná situace jako je užívání hráze a cest zde bude i v případě, že pozemky 
koupí MO sama. 
 
př. Průša – když si vezmeme úvěr od sús, budeme mít na splácení? *** př. Faltys – pokud 
vše půjde tak jako v loňském roce, tak 200,- tis. roční splátka s úrokem (1%) je v max. 
možnostech MO. Jestli bude nutné, něco zvýšit ukáže čas. V úvahu připadají dvě položky, a 
sice povolenky na RMV nebo příspěvek na chod organizace. 
 
př. Petrák – jakým způsoben se promítne čerpání úvěru? Bude to do celé členské základny 
nebo se to bude týkat jenom chytání na RMV? *** př. Hýbner – hlavně do RMV, protože 
revír si na sebe musí vydělat sám. Takže by se jednalo o ceně povolenek. Není možné ho 
nějakým způsobem více dotovat. (Pozn. Na druhou stranu kdybychom nyní neřešili pozemky 
na RMV, tak cílem výboru je řešit (nakupovat) pozemky kolem Jizery, kde situace s pozemky 
a přístupem na ně není vůbec jednoduchá. V tom případě by se mohla ozvat „druhá“ strana 
lovící na RMV, že je Jizera „nezajímá“). *** př. Dvořák – jednoznačně pro všechny členy, 
protože se jedná o společný majetek. *** př. Bergman – je jiného názoru. 
 
př. Hloušek, Salinský – jednoznačně koupit. Když bude nájemné, tak vlastně nic nevlastníme 
a stále platíme. *** př. Hýbner – když koupíme a lidi nám tam nebudou chodit, kvůli vlekům, 
tak nejsme schopni splácet a zadlužili jsme MO na 15 let. 
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př. Bačina (MO MB) – bude nutné svolat mimořádnou VČS, kde bude naprostá většina členů 
MO. Takto by případné rozhodnutí mohlo být napadnutelné. Když se revír přenechám sús, 
tak se na řešení problémů budou podílet všichni. *** př. Hýbner – svolání mimořádné VČS 
bude nevyhnutelné, ale jak to bude s účastí, tušíme asi všichni. 
 
 
př. Mareš st. – je možné na RMV Veselé od hráze parkovat? Beru s sebou na ryby 
kamaráda, který se špatně pohybuje. *** př. Hýbner – parkování povoleno pouze na 
vyznačeném parkovišti. Momentálně máme jedno. Parkování mimo parkoviště je parkování 
na soukromém pozemku, které nedoporučejeme. 
 
př. Bejr – pověřit výbor MO k dalšímu jednání ohledně pozemků na RMV. 
 
Dále již nebyl žádný názor do diskuze k RMV a př. Mareš pověřil návrhovou komisi připravit 

tři návrhy, které zazněly z řad členské základny. 
 

1. Návrh – Přenechat RMV Středočeskému rybářskému svazu. 
2. Návrh – Ihned koupit. 
3. Návrh – Pověřit výbor MO k dalšímu vyjednávání ohledně RMV Veselá. V případě 

zásadního (konečného) rozhodnutí bude nutné svolat mimořádnou členskou schůzi. 
 
pro – 65/ proti – 4/ zdržel se – 2 – přijat byl návrh č.3 
 
 
11) Přestávka byla přesunuta před diskuzi k RMV Veselá. Vše vyplynulo z aktuální situace. 
 
12) Způsobu hospodaření, pravidel a podmínek pro chod naší MO pro následující rok… 
 

 Setrvání naší MO ve společném výkonu rybářského práva v rámci SÚS Praha s tím, 
že revír číslo 411 112 zůstane revírem místního významu. 

 Zápisné: dospělí   800,-Kč    
             dorost 16 -18*                400,-Kč    
             děti do 15* let      200,-Kč 

 Vstupní školení nových členů     200,-Kč   

 Mimořádný finanční příspěvek       50,-Kč   (neplatí pro děti do 15* let)  

 Od plnění brigádnických povinností jsou osvobozeni: ženy, děti do 15* let, osoby 
s průkazem ZTP, členi MO nad 65* let, členi výboru, DK a RS, kteří se aktivně 
podílejí na činnosti MO. 

 Ostatním členům MO (mimo skupin výše vyjmenovaných) pracovní povinnost ve výši 
10 hodin, kterou při nesplnění je možné nahradit částkou 150,-Kč/ hodinu nebo 
dodávkou krmiva pro ryby, ceny (poukazy) do kulturních akcí v hodnotě ceny 
brigádnických hodin (1.500,-Kč)  

 Poplatek ve výši 100,-Kč za nesprávně vyplněný sumář úlovků (z poplatku vyjmuty 
děti do 15* let – nařízeno proškolení)    

 Poplatek ve výši 500,-Kč (nové proškolení členů) za závažné chyby při vyplňování 
evidence docházky a nevrácení povolenky k lovu v řádném termínu za účelem 
sumarizace. 

 Poskytnutí slevy členům MO z ceny povolenky na RMV Veselá (STATUT společného 
rybolovu a hospodaření na sdružených revírech MO ČRS v SÚS Praha) O ceně se 
bude jednat v dalším bodu programu. 

 Bližší podmínky výkonu rybářského práva na RMV Veselá pro rok 2018. Bez 
připomínek = budou stejné jako v letošním roce. 
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 Symbolem * u věkových kategorií je rozuměno „včetně“. V roce 2018 si tak: 

 ročník narození 1952 uplatní slevu na povolenku RMV Veselá 
 ročníku narození 1952 odpadá brigádní povinnost 
 ročník narození 2002 spadá do kategorie dorost 
 ročník narození 1999 spadá do kategorie dospělí 

 
 

 Stanovení cen povolenky a pravidel rybolovu na RMV Veselá 2018 pro členy MO. 
 
celoroční  2.500,-Kč   7 denní      700,-Kč 
3 měsíční  2.000,-Kč  víkendová (Pá, So, Ne)       550,-Kč (dodržet denní 
dobu lovu) 
měsíční  1.500,-Kč  1 denní      250,- 
14 denní  1.100,-Kč   
 
… slevu z ceny povolenky pro členy ČRS, místní organizace Mnichovo Hradiště ve výši: 

dospělí     
 1.150,-Kč 

     16 -18*, stud., ZTP, důchodci nad 65* let    1.500,-Kč 
     děti do 15* let     1.850,-Kč 
 

 Nově rozlišujeme výdej povolenek na RMV Veselá nečlenům MO Mn. Hradiště na 
registrované členy ČRS/ MRS a vlastníky rybářských lístků! 

 

 Člen ČRS/ MRS_ je řádně evidován, vlastní členskou legitimaci, má uhrazenou 
známku na daný rok včetně záznamu o splněné brigádní povinnosti. 

 
celoroční  2.500,-Kč   7 denní      700,-Kč 
3 měsíční  2.000,-Kč  víkendová (Pá, So, Ne)       550,-Kč (dodržet denní 
dobu lovu) 
měsíční  1.500,-Kč  1 denní      250,- 
14 denní  1.100,-Kč   
 

 Vlastník rybářského lístku_není nikde evidován. 
 
celoroční  5.000,-Kč   7 denní      1.100,-Kč 
3 měsíční  4.000,-Kč   
měsíční  2.000,-Kč  1 denní      300,- 
14 denní  1.500,-Kč   
 
 

 Zakoupení povolenky na RMV Veselá 411 112 nebude vázáno na odběr svazové 
povolenky! 
 

 V případě nárůstu ceny násadového kapra nebo platby nájemného za pozemky za 
RMV Veselá může výbor MO odpovídajícím způsobem zvýšit cenu povolenek na 
daný rok až o 20%. 
 

Symbolem * u věkových kategorií je rozuměno „včetně“. V roce 2018 si tak: 

 ročník narození 1952 uplatní slevu na povolenku RMV Veselá 
 ročníku narození 1952 odpadá brigádní povinnost 
 ročník narození 2002 spadá do kategorie dorost 
 ročník narození 1999 spadá do kategorie dospělí 
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13) Byl přednesen společně se zprávou předsedy. 
 

 
14) Svazové vyznamenání a ocenění od MO předal předseda Dušan Hýbner a jednatel Aleš 
Langr. Všem jubilantům a vyznamenaným, kteří se dostavili, bylo jménem výboru MO 
poděkováno a pogratulováno. 
 
Medaile za mimořádné zásluhy rozvoje ČRS: př. Rympl Jan  

 
Stříbrný odznak ČRS: př. Bohuslav Běhounek, Jan Kořínek 
  
Odznak za dlouholeté členství: př. Jiří Hadač, Petr Prokop, Miloš Hlávka, Oldřich Konečný 
 
Poděkování za dlouholetou činnost pro MO: př. Milan Synek, Karel Hnídek, Karel Krejbich, 
Jaroslav Dvořák a František Bergman 

 
Poděkování za dlouholetou činnost pro rybářský kroužek: př. František Bergman, Josef 
Novák a David Pelikovský 
 
Jubilanti: př. Jiří Hadač, Svatopluk Kvaizar, František Hovorka, Antonín Štýbler, Josef 
Čermák, Jaroslav Hromátka, Zdeněk Pecka, Milan Synek, Vojtěch Kratzman, Jaroslav 
Dvořák, Karel Krejbich, Miloš Hlávka 

 
 
15) Diskuze: 
př. Bačina (MO Ml. Boleslav) – poděkoval za pozvání a informoval členy MO o provedených 
násadách a jarním úklidu kolem Jizery. MO měla 60. výročí kde uspořádali setkání 
pamětníků. Informace o nové kronice a webu rybářů z MB. 
 
př. Dvořák (MO Bakov) – poděkoval za pozvání a popřál klidné řešení situace na RMV. 
Pozvánka na rybářské závody do Bakova nad Jizerou. Informoval na ohleduplnost a změny 
v Rybářském řádu pro revír 411 191 – Bakov 2 – podrevír 1. Jedná se o „návesák“ ve 
Veselé, kde byla upravena denní doba lovu v letních měsících. 
 
p. Studničný (MS Ptýrov) – poděkování za pozvání. Vyzdvihl spolupráci s p. Langrem 
(jednatelem MO)  ohledně odstřelu kormorána a volavky. 
 
p. Eichler (OÚ Mukařov) - v jakém stadiu je slíbené dořešení katastrálních zápisů 
souvisejících s objektem líhně v Mukařově. -  př. Nohynek - jsou zajištěny nabídky na 
geodetické vyměření, byla provedena prověrka archivu OÚ Jivina, kde by měly být uloženy 
doklady z doby stavby líhně. Je třeba dokladovat zřízené stavby při legalizaci zápisu 
skutečného stavu na KÚ Mladá Boleslav. Starosta Jiviny p. Pytloun na přelomu roku podal 
informaci, že k dané líhni nejsou v archivu žádné doklady. Bude třeba dořešit stav na 
Stavebním úřadu a věc dotáhnout do  konečného stavu. Plán je vše vyřídit v 1. pololetí 
letošního roku. 
 
 
16) Zpráva mandátové komise. V sále v tu dobu přítomno 60 členů. 
 
 
17) Kooptace nového člena výboru MO př. Čermáka Filipa. 
pro – 59/ proti – 0/ zdržel se – 1  
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18) Předseda návrhové komise přečetl Usnesení z VČS 2017. 
pro – 60/ proti – 0/ zdržel se – 0  
 
19) Př. Mareš ukončil schůzi a poděkoval všem hostů, členům MO. 
 
 
 
Dne 31.března 2017 
Vypracoval: př. Kořínek Jan 


