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Výborová schůze – 13.02.2018 
 

Přítomni: př. Hýbner, Nohynek, Faltys, Běhounek, Tuček, Ďurček, Mareš, Langr, 
Šťastný 
Omluveni: př. Čermák 
Neomluveni: 
DK: př. Dvořák 
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 01/ 2018 
2)  Došlá a odeslaná pošta 
3) VČS 2018 
4)  RMV Veselá 
5)  Organizační záležitosti 
6)  Hospodářský odbor 
7)  Ekonomický odbor  
8)  Odbor mládeže 
9)  Kulturní odbor  
10)  Dozorčí komise 
11)  Různé 
12) Termín příští schůze výboru 

 
Schválení programu jednání: pro_9/ proti_0/ zdržel se_0 

 

 
ÚKOLY: 

 
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 28.02. kontrola uhrazení nájmů za MO (př. Faltys) 
08/18 – do 28.02. 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 31.03. 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) 
13/18 – do 31.03. RMV Veselá, dopravní značka včetně dodatku (př. Nohynek) 
14/18 – do 13.03. RMV Veselá, informační vývěska (př. Langr, Hýbner) 
15/18 – do 28.02. provést vyúčtování dotace pro město MH (př. Faltys) 
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1) Kontrola zápisu 01/ 2018 
 

 Splněno: 03/18, 09/18, 11/18, 12/18 
  

 Zrušeno:  
      

 Trvá: 01/18, 02/18, 04/18, 05/18, 06/18, 07/18, 08/18, 10/18 
            

 Nové úkoly: 13/18, 14/18, 15/18 
  

 

2) Došlá a odeslaná pošta 
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3) VČS 2018 

 
 Příprava na VČS MO, která se uskuteční 24. března 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.  
 

 Program VČS 2018. (Je nedílnou součástí tohoto zápisu. Bude zveřejněn na webu/ 
facebooku MO a poslán do emailových adres členů MO.) - (pro – 9/ proti – 0/ zdržel 
se – 0) 

 
  Návrh Usnesení pro VČS 2018. (Je nedílnou součástí tohoto zápisu a bude k 

dispozici na kanceláři MO.) - (pro – 9/ proti – 0/ zdržel se – 0) 

 
 Členi výboru MO a předseda DK dostali pozvánku na VČS. 

 
 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 - úkol 04/18 

 př. Šťastný – péče o hosty 
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4) RMV Veselá 

 

 Připravit odstavné plochy na RMV Veselá a následnou realizaci - úkol 08/18 (výbor 
MO) - V sobotu 17. února od 10:00 hod. proběhne na RMV schůzka ohledně 
odstavných ploch. 
 

 Připravit původní dopravní značku s dodatkovou ohledně vjezdu. úkol 13/18 (př. 
Nohynek) 
 

 V letošním roce na RMV Veselá proběhne několik akcí. Sledujte prosím webové 
stránky www.rybari.wz.cz/ www.rybarimh.cz nebo facebook: ČRS MO Mn. 
Hradiště. Pokud nedostáváte informace do emailů, tak se ozvěte na: rybarimh-
admin@seznam.cz/ info@rybarimh.cz 
 
12. - 15. duben – Krajské kolo v lovu na položenou – celý revír bude po dobu závodu 

zahájen 
19. - 22. duben – Ouklej cup Veselá 2018 - celý revír bude po dobu závodu zahájen 

5. květen – rybářské závody „Veselá“ – celý revír bude po dobu závodu zahájen 
19. květen – dětské rybářské závody – část revíru bude po dobu závodu zahájena 
6. červen – dětské rybářské závody – část revíru bude po dobu závodu zahájena 

22. - 24. červen – rybářský závod „Sumec“ - celý revír bude po dobu závodu zahájen 
 

 Opět připravujeme několik víkendů s možností non-stop lovu za účelem monitoringu 
kapra obecného a sumce velkého. Sledujte prosím webové stránky, fcb, zápisy … 
 

 Návrh k projednání na VČS 2018 „Bližší podmínky výkonu rybářského práva na RMV 
Veselá“ …zvýšení min. míry candáta obecného na 55cm. (pro – 8/ proti – 1_Ďurček/ 
zdržel se – 0) 

 
 Byl vydán ústní souhlas př. Nohynka, Dvořáka s užíváním „cesty“ přes pozemky 

v jejich vlastnictví nebo přes pronajaté pozemky. S užíváním „cesty“ přes pozemky 
OÚ Ptýrov byl vydán souhlas již dříve (rok 2016), kdy OÚ navštívil př. Nohynek, 
Ďurček s dotazem na odkup pozemků pro MO. (OÚ prodat pozemky nehodlá. 
Pronajímat je rovněž kvůli administraci nebude, ale souhlasí s užíváním.) 

 
 Návrh po vzoru okolních MO na objednání naučné vývěsky k označení revíru RMV 

Veselá. Cena vývěsky do 7.000,-Kč. (pro – 9/ proti – 0/ zdržel se – 0) Návrh, 
objednání, umístění … úkol 14/18 (př. Langr, Hýbner) 
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 Nové uspořádání pozemků na RMV Veselá. Celá akce byla již dotažena do svého 
konce. Poděkování všem zainteresovaným členům!  

 
 černá – ohraničení vodní plochy 
 modrá – MO Mnichovo Hradiště 
 žlutá – soukromý pozemek, vodní vleky 
 červená – město Mnichovo Hradiště 
 oranžová – soukromý pozemek 
 hnědá – OÚ Ptýrov 
 fialová – soukromý pozemek 
 šedá – soukromé pozemky několika vlastníků 

 

 
 

 
5) 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. 

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

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

 
 Delegování členů na VČS okolních organizací:  

 
 MO Bělá pod Bezdězem_24.2. od 09:00 hod. (př. Langr, Tuček) 

 MO Bakov nad Jizerou_4.3. od 10:00 hod. (př. Mareš) 
 

 Návrh delegáta na konferenci sús …př. Langr. Jako náhradník př. Nohynek. Návrh 
bude předložen ke schválení na VČS 2018. 
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 Do konce února bude spuštěn nový web rybářů z Mnichova Hradiště: 

www.rybarimh.cz  
 

 Změna kontaktního emailu: info@rybarimh.cz 

 
 Nevyjasněná situace kolem vystavování a přijímaní převodních formulářů pro členy 

ČRS, MRS. – Na základě Stanov ČRS bude MO od přestupujících členů vyžadovat 
přestupní lístky. Bez přestupního lístku nebo ukončeného členství v ČRS 
(nezaplacení čl. známky) bude MO po nově příchozích vyžadovat uhrazení 
zápisného. Odcházejícím členům z MO se budou přestupní lístky vystavovat. 
Veškerá komunikace ohledně přestupů půjde výhradně přes jednatele MO př. 
Langra. 

 
 Členům výboru MO a předsedovi DK byla zaslána zpráva z činnosti RS od vedoucího 

RS př. Bejra. 

 
 Př. Tučkovi jako zástupci a organizátoru rybářského závodu 1. Krajské kolo v lovu na 

položenou při sús byl předán dokument o souhlasném stanovisku k uspořádání 
závodu. (Závod je pořádán pod hlavičkou sús, sekce položená. Příspěvek na 
zarybnění byl stanoven na 15.000,-Kč.) 

 
 

6) 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.  

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

 
 Termín výlovu Arnoštice … 

 
 Z důvodu konání rybářského závodu „Veselá“ je zrušena plánovaná brigáda na RMV 

Veselá a Hořeních Přestavlkách. (5.května 2018). Informovat členy na webu a fcb. 

 
 Př. Prokop odevzdal klíče od boudy na chovném revíru Arnoštice. Od února přebírá 

revír př. Hýbner. 
 

 

7) Ekonomický odbor 
  

 Stav na účtu: běžný 637.914,-Kč. 
 

 Stav na účtech: termínované 19.802,-Kč 

 
 Kontrola a uhrazení všech smluv o nájmech a pronájmech … úkol 07/18 (př. Faltys) 

 
 Do 28.2. provést vyúčtování dotace pro město MH …… úkol 15/18 (př. Faltys) 

 
 Vyplatit odměnu za sumarizaci povolenek 3.000,-Kč pro př. Ďurček. (pro – 9/ proti – 

0/ zdržel se – 1) 
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8) Odbor mládeže 
 

 Byl zveřejněn program RK do konce června 2018. Aktualizované informace jsou 
dostupné na webu MO. 

 
 Informace o akcích OM Mn. Hradiště byli zaslány na OM SÚS. 

 
 V pondělí 5. února proběhla za účasti rodičů a dětí návštěva RZ Mukařov. Článek je 

na webu. Při té příležitosti byl rozdán plán RK.  

 
 Celý únor bude probíhat nácvik nahazování na sále 2. ZŠ v Mn. Hradišti. Změna 

v termínu …hodina probíhá každé úterý od 15:30 hod. 
 

 Na RMV Veselá jsou plánovány dvoje rybářské závody mládeže. 19.května (pouze 
pro mládež MO) a 9. června pro všechny děti do 15-ti let. V tyto termíny se plánuje 
zahájit část revíru od parkoviště po „ostrůvek“ po dobu závodů. Požadavek bude včas 
předložen výboru MO k odsouhlasení. 

 
 Informace ohledně aktivu vedoucích RK. Do 13.3. nahlásit a případně přihlásit 

účastníka za MO. 
 
 
 

9) Kulturní odbor 
 

 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. 
 

 Přehled plánovaných kulturních akcí na první polovinu roku 2018:  

 
24. března – Výroční členská schůze 
24. března – rybářský ples 
05. května – veřejné rybářské závody „Veselá“ 2018 
19. května – rybářské závody pro mládež MO - RMV Veselá 
09. června – veřejné rybářské závody pro mládež - RMV Veselá 
22. - 24. června – veřejné rybářské závody „Sumec“ - RMV Veselá 

 
 
 

 

10) Dozorčí komise 
 

 Byly zkontrolovány pokladní výkazy…vše v pořádku. 
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11) Různé 
 

 Školení nových členů: nic 
 

 Převodka:  
Ďurček Jan, Ďurček Josef (do MO MH - pro – 9/ proti – 0 zdržel se – 0) 
Václav Hampejs, Tereza Rottová, Luboš Křivánek, Karel Beneš, Michal Uhrin, Milan 
Ondřej (z MO MH - pro – 9/ proti – 0/ zdržel se – 0) 

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

MO. V době pořádání akcí MO si nebude možné vypůjčit žádný majetek. Rezervace 
musí být napsána v kalendáři a v sešitě na kanceláři. 

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

 
 Příspěvek do plesu hasičů SDH Mn. Hradiště_5x poukaz po 2ks pstruha.  

(pro – 9/ proti – 0/ zdržel se – 0) 
 

 Příspěvek do Zástěrkového plesu (Mukařov) _3x poukaz po 2ks pstruha.  
(pro – 9/ proti – 0/ zdržel se – 0) 

 
 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. 

 
 Školení členů na RS. Informace ohledně připravovaného školení byla zveřejněna na 

webu. Členové MO ji dostali do nahlášených emailů …nikdo se nepřihlásil. 
 
 

 
12) Termín příští schůze 

 
 

 13.03.2018 v 18:15 hod. 
 
 
Dne 13.02.2018                                                          
Vypracoval: př. Josef Ďurček 
 
 
 
 
 
 


