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Výborová schůze – 13.03.2018 
 
Přítomni: př. Hýbner, Nohynek, Faltys, Běhounek, Tuček, Ďurček, Mareš, Langr, 
Šťastný, Čermák 
Omluveni: př. 
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 02/ 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_10/ 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) 
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 30.04. připravit realizaci odstavných ploch na RMV Veselá (výbor MO) 
10/18 – do 30.04. stříška pro loď - Arnoštice (př. Tuček, Hýbner) 
13/18 – do 31.03. RMV Veselá, dopravní značka včetně dodatku (př. Nohynek) 
14/18 – do 30.04. RMV Veselá, informační vývěska (př. Langr, Nohynek) 
15/18 – do 28.02. provést vyúčtování dotace pro město MH (př. Faltys) 
16/18 – do 27.04. zažádat o dotaci K2018. Podpora mimoprodukčních funkcí (př. Langr) 
17/18 – do 20.03. zaslat na sús plnou moc k vyřízení vyj. z denní doby lovu (př. Langr) 
18/18 – do 30.06. zajistit přepravu voru na RZ Arnoštice (př. Tuček) 
19/18 – do 31.03. objednat přepravní nádrž, poptat vozík (př. Ďurček, Langr, Nohynek) 
20/18 – do 10.04. zapsat do brig. sešitu brigády za zimní údržbu na revírech (odp. osoby) 
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1) Kontrola zápisu 02/ 2018 
 

 Splněno: 02/18, 07/18, 13/18, 15/18 
  
 Zrušeno:  

      
 Trvá: 01/18, 04/18, 05/18, 06/18, 08/18, 10/18, 14/18 

            
 Nové úkoly: 16/18, 17/18, 18/18, 19/18, 20/18 

  
 
 
 

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. Byl zveřejněn na webu/ facebooku MO a poslán do emailových 
adres členů MO. 
 

  Návrh Usnesení pro VČS 2018. (Je nedílnou součástí zápisu 02/ 2018 a je k 
dispozici na kanceláři MO.) 

 
 Členi výboru MO a předseda DK dostali pozvánku na VČS. 

 
 Organizačně VČS: 

 př. Mareš, Tuček – občerstvení, výzdoba, moderování, zajištění sálu, ozvučení, 
plátno a projektor úkol 04/18 

 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 – Odstavné plochy 

byly vybrány a v dubnu by začala realizace. - úkol 04/18 (výbor MO)   
 

 Informační vývěska na RMV Veselá – výbor revokuje zápis č. 02/ 2018 (úkol 14/18) 

pořízení naučné vývěsky v hodnotě 7000 Kč …výbor zajistí sám - úkol 14/18 (př. 
Langr, 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 
9. červen – dětské rybářské závody – část revíru bude po dobu závodu zahájena 

22. - 24. červen – rybářský závod „Sumec“ - celý revír bude po dobu závodu zahájen 
 
 Nové uspořádání pozemků na RMV Veselá. Vše je již zapsáno na Katastrálním 

úřadě. 
 

 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 
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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) 
 

 Možnost získání dotace K2018 na Podporu mimoprodukčních funkcí rybářských 
revírů, kde je možné získat až 500,-Kč na 1 ha spravovaných rybářských revírů. - 
úkol 16/18 (př. Langr) 

 
 Dotace na vícezarybnění revírů. Nesmí sloužit ke splnění zarybňovacího plánu. Díky 

správné a včasné sumarizaci povolenek získá MO na vícezarybnění 120kg pstruha a 
330kg kapra obecného. 

 
 MO zažádala pro letošní rok o několik vyjímek z denní doby lovu. Nutné žádost 

odeslat a iniciovat u MZe. Možnost využijí jednotného vyřízení přes sús. Je nutné 
udělit sús plnou moc k vyřízení vyjímky pro denní dobu lovu na RMV Veselá. (pro – 
10/ proti – 0/ zdržel se – 0) úkol 17/18 (př. Langr) 

 
 Změna denní doby lovu. S účinností od 1.4.2018 je změněna denní doba lovu. V 

měsících duben, květen červen, červenec, srpen, září od 04:00 – 24:00 hod. Jedná 
se o tzv. letní režim. Zimní režim platní pro měsíce říjen, listopad, prosinec, leden, 
únor a březen od 05:00 do 22:00 hod. 

 
 Informace o pořádání akce Sportovní den, kde rybáři prezentovali svou činnost 

zejména v oblasti mládeže. Termín akce 2.6.2018. – V loňském roce akci zajišťoval 
odbor mládeže. Termín je v kolizi s rybářskými závody. MO se v letošním roce na 
akci prezentovat nebude. 

 
 MO byla poskytnuta dotace na činnost od MěÚ Mnichovo Hradiště ve výši 65.000,-

Kč. Jedná se o navýšení o 15.000,-Kč oproti předešlým rokům. Velké poděkování 
městu MH, které dlouhodobě podporuje rybáře. Těšíme se z naší vzájemné 
spolupráce. 
 

 Dne 14.4. proběhne v Praze na Zbraslavi aktiv vedoucích rybářských kroužků.  - Za 
RK Mn. Hradiště se zúčastní př. Staněk Ladislav. Závazná přihláška byla odeslána. 
 

 Výdej zlevněných rostovských povolenek č. 14 a č. 24 členům nad 70 let. Výbor ČRS 
SÚS přijal s okamžitou platností rozhodnutí, že sleva z povolenky k lovu bude 
udělena pouze členům Středočeského územního svazu. Informace byla předána 
výdejci povolenek. 
 

 MO obdržela od sús dokument ohledně cestovních náhrad a výši stravného na rok 
2018. Dokument je přílohou tohoto zápisu. 

 
 Pozvánka na VČS do Mladé Boleslavi. – Schůze je plánovaná v týdnu (úterý 27.3.). 

Řádně se omluvit. 
 
 Příspěvek na zarybnění RMV Veselá ve výši 10.000,-Kč za rybářský závod Ouklej 

cup by připsán na účet MO. 
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 Závody na RMV Veselá. (5. května) – začít s propagací závodu. 

 
 Odeslaná žádost na pronájem Spodních Přestavlk na MěÚ v Mnichově Hradišti. 

Kolaudace by měla proběhnout v létě 2018. – bez odpovědi. 
 

 Účast jednatele MO na schůzích okolních mysliveckých sdružení. Poděkování za 
spolupráci s odstřelem kormorána a volavky. 
 

 Nabídka voru od př. Mareše. – Nabídka se využije. Vor se umístí na RZ Arnoštice. Př. 
Tuček zajistí přepravu. Př. Mareš od MO obdrží povolenku na RMV pro rok 2018 
zdarma.  (pro – 10/ proti – 0/ zdržel se – 0) úkol 18/18 

 
 Byla vypracována poptávka na přepravní nádrž 700l s příslušenstvím od fa. Ekory 

Jihlava. Nabídka byla upravena o vypouštěcí rukávec délky 8m. (původně 6m) Výbor 
MO rozhodl o nákupu přepravní nádrže včetně příslušenství v ceně 32.549,-Kč 
(včetně DPH a dopravy - objednávka je nedílnou součástí zápisu). Na nádrž je 
možné získat dotaci v min. výši 50%. Pokud to bude možné …výbor schvaluje i 
nákup vozíku. (cena max. do 15.000,-Kč) (pro – 10/ proti – 0/ zdržel se – 0) úkol 
19/18  

 
 

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

Hýbner - tel. 777 018 556. 
 
 Poděkování všem za údžbu na revírech MO v zimě. Dopsat brigády do brigádnického 

sešitu. úkol 20/18 (zodpovědné osoby) 
 
 Stříška pro loď na Arnošticích - úkol 10/18 (př. Tuček, Hýbner) 

 
 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. 
 

 Uvolnění 20ks pstruh, 20 kapr, 5x amur a 2x štika do rybářského plesu do štěstíčka. 
(pro – 10/ proti – 0/ zdržel se – 0) 
 

 Na RMV Veselá proběhla dne 10.3. mimořádná brigáda na úklid a prořez náletu. 
Poděkování všem zúčastněným. 
 

 V Sobotu 17.3. proběhne na RMV Veselá mimořádná brigáda na úklid a prořez 
náletu. Sraz v 08:00 hod. Pilu, pilku, hrábě s sebou …více informací př. Běhounek tel. 
776 197 841 

 
 

7) Ekonomický odbor 
  

 Stav na účtu: běžný 722.956,-Kč. 
 

 Stav na účtech: termínované 19.802,-Kč 
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8) Odbor mládeže 
 
 RK ukončil praktickou část výuky v hodu na cíl na sále 2. ZŠ. Poděkování př. 

Čermákovi za vyřízení sálu.  
 
 Praktická část byla ukončena soutěžemi pro děti. Vítězové získali pohár. Všichni 

obdrželi od MO lentilky. Akce byla prezentována na webu, fcb a v Echu. 
 
 RK navštěvuje stále cca. 25 dětí.  

 
 Nejbližší termíny:  

 

 23. 4. – závěrečné zkoušky 

 12. 5. – RZ O pohár předsedy sús (Bělá pod Bezdězem) 

 19.5. – RZ na RMV Veselá (pouze pro mládež MO)  

 9.9. – RZ na RMV Veselá (pro všechny děti do 15-ti let)  
 
 
 
 
 
 
 

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. Lístky již nejsou k dispozici. 
Děkujeme všem za zájem. 
 

 Příprava akce pro školy „Ve vodě nežijí jenom vodníci“ – předběžný termín_červen. 
 

 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: Rejzek Aleš 

 
 Převodka: z MO Pačinek Jaroslav 

 
 

 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. 

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

povolenkách k lovu! 
 

 Spousty odpadků na Ohradách. – Svoláme brigádu a úklid se provede v rámci akce 
„Ukliďme Česko.“ 

 
 Poděkování př. Bedrníček, Nohynek, Langr a Tuček za zatápění na kanceláři. 

 
 
 

12) Termín příští schůze 
 

 
 10.04.2018 v 18:00 hod. 

 
 
Dne 13.03.2018                                                          
Vypracoval: př. Josef Ďurček 
 
 
 
 
 
 


