
Český rybářský svaz, z.s., 
místní organizace Mnichovo Hradiště 

Sokolovská 1464, 295 01 Mnichovo Hradiště 
 IČ: 18572022   

 

 

Výborová schůze – 09.01.2018 
 

Přítomni: př. Hýbner, Nohynek, Faltys, Běhounek, Tuček, Ďurček, Mareš, Langr, 
Šťastný 
Omluveni: př. Čermák 
Neomluveni: 
DK: př. Dvořák, Javorek 
Hosté: 
 

Jednání se účastní nadpoloviční většina členů výboru, schůze je usnášeníschopná. 
Předseda MO přivítal všechny členy výboru, DK, hosty a zahájil schůzi. 

 
 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 
 

1)  Kontrola zápisu 12/ 2017 
2)  Došlá a odeslaná pošta 
3)  RMV Veselá 
4)  Organizační záležitosti 
5)  Hospodářský odbor 
6)  Ekonomický odbor 
7)  Odbor mládeže 
8)  Kulturní odbor  
9)  Dozorčí komise 
10)  Změny pro rok 2018 
11) RZ Mukařov 2017 
12) Různé 
13) Termín příští schůze výboru 

 
Schválení programu jednání: pro_9/ proti_0/ zdržel se_0 

 

 
ÚKOLY: 

 
57/17 – do 31.12. zažádat o dotaci na činnost město MH  (př. Nohynek, Langr) 
58/17 – do 31.12. připravit kancelář na výdej povolenek 2018 (př. Ďurček) 
59/17 – do 07.01. provést inventuru RZ Mukařov (př. Dvořák, Hýbner) 
01/18 – do 31.03. připravit Manipulační řád pro rybochovné zařízení Arnoštice (př. Nohynek) 
02/18 – do 28.02. banner MO MH – nabídka/ vyhotovení (př. Mareš) 
03/18 – do 28.02. sumarizace povolenek k lovu (př. Ďurček) 
04/18 – do 24.03. příprava VČS 2018 (př. Ďurček, Langr) 
05/18 – do 24.03. příprava rybářského plesu 2018 (př. Mareš, Tuček) 
06/18 – do 30.06. označení revírů MO (př. Hýbner) 
07/18 – do 31.01. kontrola uhrazení nájmů za MO (př. Faltys) 
08/18 – do 31.01. připravit realizaci odstavných ploch na RMV Veselá (výbor MO) 
09/18 – do 14.01. připevnit větrák na Arnošticích (př. Nohynek, Ďurček, Mareš, Běhounek) 
10/18 – do 31.01. stříška pro loď - Arnoštice (př. Tuček, Hýbner) 
11/18 – do 31.01. finančně se vyrovnat se správcem RZ Mukařov (př. Faltys) 
12/18 – do 24.03. OSA – rybářský ples (př. Mareš) 
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1) Kontrola zápisu 12/ 2017 
 

 Splněno: 57/17, 58/17, 59/17 
  
 Zrušeno:  

      
 Trvá: 01/18, 02/18, 03/18 

            
 Nové úkoly: 04/18, 05/18, 06/18, 07/18, 08/18, 09/18, 10/18, 11/18, 12/18 

 
  

 
 

2) Došlá a odeslaná pošta 
 

 
 
 

 
3) RMV Veselá 

 
 Kupní smlouva a dohoda je podepsána. Dne 18.12.2017 se podal návrh na vklad do 

katastru nemovitostí. Zápis by měl být proveden do 20.1.2018. Finanční prostředky 
byly převedeny z účtu MO. 

 

 Připravit odstavné plochy na RMV Veselá a následnou realizaci - úkol 08/18 (výbor 
MO) 
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4) Organizační záležitosti 

 
 Pracovní doba kanceláře MO v roce 2018. Leden – březen_úterý/ pátek 15:00 hod. -

18:00 hod. Duben – květen_úterý 15:00 hod. -18:00 hod. 

 
 Celková sumarizace povolenek. - úkol 03/18 (př. Ďurček)  

 
 Označení revírů MO. (Jizera, Zábrdka, Mohelka) Pořízení fotodokumentace a zaslání 

emailem na sús. - úkol 06/18 (př. Hýbner) 

 
 Příprava na VČS MO, která se uskuteční 24.3.2017 na sále OÚ v Klášteře Hradišti 

nad Jizerou. Výroční zprávy si připraví: př. Hýbner_zráva předsedy a zástupce 
hospodáře, Faltys_zpráva ekonoma, Čermák_zpráva referenta mládeže, 
Mareš_zpráva kulturní odbor, Dvořák_zpráva DK, Tuček_zpráva HO (možné sloučit 
do zprávy hospodáře), Bejr_zpráva RS (možné sloučit do zprávy hospodáře), př. 
Nohynek_informace o RMV Veselá. 

 
 Organizačně VČS: 

 př. Mareš, Tuček – občerstvení, výzdoba, moderování, zajištění sálu, ozvučení, 
plátno a projektor 

 př. Ďurček, Langr – prezentace, listiny, pozvánky, obsazení mandátové a revizní 
komise, pozornost pro jubilanty, vyznamenání, zápis z VČS 

 př. Šťastný – péče o hosty 
 
 

 
 

5) Hospodářský odbor 
 
 Prodej pstruha obecného na RZ Mukařov za 145,-Kč/ kg. Nutná domluva předem př. 

Hýbner - tel. 777 018 556. 

 
 Ohlídat zimní režim na chovných revírech a RMV Veselá.  

 
 Přidělat větrák na Arnošticích - úkol 09/18 (př. Nohynek, Mareš, Ďurček , Běhounek) 

 
 Stříška pro loď na Arnošticích - úkol 10/18 (př. Tuček, Hýbner) 

 
 

 
 

6) Ekonomický odbor 
  

 Stav na účtu: běžný 409.244,-Kč. 
 

 Stav na účtech: termínované 19.802,-Kč 

 
 Zaplatit nájmy na rok 2017 nebo na rok 2018. - úkol 07/18 (př. Faltys) 

 
 Finančně se vyrovnat se správcem RZ Mukařov za rok 2017. - úkol 11/18 (př. Faltys) 
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7) Odbor mládeže 
 
 Poslední hodina v loňském roce proběhla v podobě vánoční besídky. Hodinu 

navštívili zástupci města (p. Lochman, Bína) a SÚS (p. Hýbner). Děti obdržely dárky 
od města, SÚS, tak i od MO MH. Všem moc děkujeme. 
 

 Rybářský kroužek bude v novém roce pokračovat teoretickou výukou, která bude 
zpestřena házením na terče. 

 
 
 
 

8) Kulturní odbor 
 

 Příprava Výroční členské schůze 2018. V letošní roce se bude jednat o volební VČS. 
Termín - 24.3.2018 od 08:30 hod. v Klášteře Hradišti nad Jizerou. (sál OÚ) - úkol 
04/18 (př. Ďurček, Langr) 

 
 Dne 24.3.2017 se uskuteční rybářský ples na obecním sále v Klášteře Hradišti nad 

Jizerou. K tanci a poslechu hraje kapela Piknik. Případná rezervace míst je možná u 
př. Tučka na tel. 731 470 950. Příprava plesu - úkol 05/18 (př. Tuček, Mareš) 

 
 Možnost daru (rybářský ples) do „štěstíčka“ v hodnotě brigádnických hodin 

…kontaktujte př. Tučka 731 470 950. 
 

 Vánoční prodej ryb_poděkování všem za činnost. Vánoční prodej se hodnotí za velice 
povedený. Kompletní vyúčtování je nedílnou součástí této zprávy a je k dispozici na 
kanceláři MO. Prodej ryb na kanceláři MO byl bezproblémový. Poděkování všem 
zúčastněným. Všem, kdo se zúčastnili nad rámec brigádní povinnosti byla schválena 
odměna: 1.000,-Kč/ den (pro – 9/ proti – 0/ zdržel se – 0_návrh byl přijat) 

 

 OSA – zajistit na rybářský ples. úkol 12/18 (př. Mareš) 

 
 
 

 

9) Dozorčí komise 
 

 Byly zkontrolovány pokladní výkazy…vše v pořádku. 
 

 Proběhla inventura RZ Mukařov …vše v pořádku. Poděkování správci za práci. 
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10) Změny pro rok 2018 

 
 Zvýšení roční členské známky na 500,-Kč pouze pro dospělé členy. 

 
 Na územní povolenky k lovu již nebude možné lovit na „pražských“ revírech. (Slapy, 

Vltava 3, Labe 20 

 
 Pro členy MO Mn. Hradiště – zvýšení příspěvku na chod organizace na 150,-Kč. 

Vyjma dětí do 15-ti let. 

 
 Aktualizace Místního rybářského řádu na RMV Veselá 411 112. Zejména vjezd do 

zadní části, parkování a zákaz lovu v místech, kde je provozováno vodní lyžování. 

 
 Změna pracovní doby kanceláře MO, kde provoz bude probíhat od ledna do konce 

května. (duben – květen pouze v úterý) 
 
 
 

11) RZ Mukařov 2017 
 
 Všichni členové výboru + předseda DK dostali dne 02.01.2017 přehled vyúčtování 

v el. podobě do emailových schránek. 
 

 Podrobné přílohy jsou nedílnou součástí zápisu (k nahlédnutí na kanceláři MO) 
Mukařov kasa, Závěrečná zpráva, Mukařov, Zůstatek Mukařov  

 Mukařov 2017 – závěrečné vyúčtování  

1) celkové náklady na provoz – 245.164,- Kč  

2) celkový příjem z provozu RZ – 258.576,- Kč  

3) příchovek 2017 – 44.425,- Kč  

Celkový hospodářský výsledek 2017 : +57 837,- Kč  

 

12) Různé 
 
 Školení nových členů: Hlaváček Miroslav, Šulc Martin, Vrabec Jan 

 
 Převodka: nic 

 
 Majetek MO k zapůjčení. (stany, pivní sety, grill) Více info na webu nebo na kanceláři 

MO. 

 
 Pro členy MO budou opět k dispozici kalendáře z SÚS pro rok 2018. Více informací 

bude na webu a facebooku. K dostání budou na kanceláři MO a při vánočním prodeji 
ryb. Středočeský rybář – 86,-Kč/ Rybí recepty – 74,-Kč. Objednávat můžete na tel. 
606 104 967. Ďurček Josef 
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 Delegování členů na VČS okolních organizací (Bělá, Bakov, Ml. Boleslav … dle 

pozvánek) 
 
 Pálení větví a rákosu na brigádách – on-line oznámit HZS Kladno - vedoucí brigád. 

 
 Příspěvek do plesu města MH_10x poukaz po 2ks pstruha. (pro – 9/ proti – 0/ zdržel 

se – 0_návrh byl přijat) 

 
 Při výdeji povolenek k lovu prosíme všechny členy, aby jsi překontrolovali údaje na 

povolenkách k lovu! 

 
 Spousty odpadků na Ohradách. – Do konce měsíce dubna bude svolána mimořádná 

brigáda. 
 

 
 

13) Termín příští schůze 
 

 
 13.02.2018 v 18:15 hod. 

 
 
Dne 09.01.2018                                                          
Vypracoval: př. Josef Ďurček 


