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Výborová schůze – 09.10.2018 
 
Výbor: př. Nohynek, Langr, Ďurček, Hýbner, Faltys, Tuček, Mareš, Běhounek, Šťastný 
Dozorčí komise: př. Kutáč 
Hosté: př. 
Omluveni: př. Čermák 
 

Jednání se účastní nadpoloviční většina členů výboru, schůze je usnášeníschopná. 
Předseda MO přivítal všechny členy výboru, DK, pogratuloval př. Hýbnerovi ke znovuzvolení 

na post předsedy sús a zahájil schůzi. 
 

 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 

 
1)  Kontrola zápisu 09/ 2018 
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)  Různé 
11) Termín příští schůze výboru 

 
Schválení programu jednání: pro_9 proti_0/ zdržel se_0 

 
 

ÚKOLY: 
 

01/18 – do 31.12. Manipulační řád pro RZ Arnoštice, Přestavlky (př. Nohynek) 
10/18 – do 31.10. molo - Arnoštice (př. Tuček, Hýbner) 
14/18 – do 31.10. RMV Veselá, informační vývěska (př. Langr, Nohynek) 
18/18 – do 31.10. zajistit rozhrnutí zeminy - Arnoštice (př. Tuček) 
21/18 – do 31.10. provést nátěr vrat (př. Nohynek) 
30/18 – do 31.10. bouda S. Přestavlky (př. Nohynek) 
31/18 – do 31.10. odstranit „tyče“ a cedule ze Spodních Přestavlk (př. Tuček) 
32/18 – do 21.10. příprava keserů na výlov (př. Nohynek) 
40/18 – do 15.10. provést vyúčtování ČOV (př. Nohynek, Faltys) 
41/18 – do 30.09. založit nové karty majetku MO (př. Kutáč) 
42/18 – do 30.09. nechat vypracovat nabídky na opravu hrází (př. Nohynek) 
43/18 – příprava výlovu Arnoštic (př. Tuček, Hýbner) 
44/18 – zjistit co bude dále s vytaženým kmenem co je pod hrází (př. Nohynek) 
45/18 – provést kontrolní odlov Arnoštice (př. Ďurček) 
46/18 – vyúčtovat akci „Vodník“ (př. Faltys) 
47/18 – hospodářské vyrovnání (př. Faltys) 
48/18 – zjistit případné zájemce o školení sús – RS, DK, mládež, hospodář, … (př. Ďurček) 
49/18 – rozježděná hráz na H. Přestavlkách, umístit překážku … (př. Nohynek, Langr) 
50/18 – zajistit „zimní“ úklid na H. Přestavlkách … (př. Hýbner) 
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1) Kontrola zápisu 09/ 2018 
 

➢ Splněno: 31/18, 45/18, 18/18, 40/18, 41/18, 46/18, 48/18 
  

➢ Zrušeno:   
      

➢ Trvá: 01/18, 10/18, 14/18, 21/18, 30/18, 32/18, 42/18, 43/18, 44/18, 45/18 

 
➢ Nové úkoly:  46/18, 47/18, 48/18, 49/18, 50/18 
 
 

 

2) Došlá a odeslaná pošta 
 

 
 
 

3) RMV Veselá 
 

➢ Parkování povoleno pouze na vyhrazených parkovištích! Parkováním mimo 
vyhrazená místa je parkování na soukromých pozemcích a vystavujete se 
případnému kárnému řízení. 

 
➢ Informační vývěska na RMV Veselá - úkol 14/18. (př. Langr, Nohynek) 

 
➢ Vytažený strom pod hrází. Zjistit co bude s kmenem dále. Na stávajícím místě 

nemůže zůstat. Kdyby zůstal ve vodě mimo lovná místa (místo za hrází před 
zatáčkou), tak by to nevadilo. Alespoň by byl ve vodě nějaký úkryt pro ryby. V případě 
náročného převozu jsme pro úplné vytažení. - Bylo slíbeno, že kmen bude odsunut 
do levého rohu (do hájeného) - úkol 44/18. (př. Nohynek) 
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4) Organizační záležitosti 

 
➢ Bude nutné provést druhý nátěr vrat - úkol 21/18. (př. Nohynek) 

 
➢ Příprava keserů na výlov - úkol 32/18. (př. Nohynek)  

 
➢ Nechat vypracovat nabídky na  opravu (zpevnění) hrází na chovných revírech 

Arnoštice a Přestavlky. Obě hráze jsou v katastrofálním stavu - úkol 42/18. (př. 
Nohynek) 

 
➢ MO obdržela informace od sús ohledně školení. Zjistit zájem a odpovědět na 

sekretariát - úkol 48/18. (př. Ďurček) – Informace byla zveřejněna na webu, fcb a 
poslána členům do emailových schránek. Evidujeme 3 nové zájemce o činnost v RS 
a 2 o hospodářské zkoušky … 

 
➢ Usnesení z Konference sús (22.9.2018) bylo zveřejněno na webu a facebooku. 

 
➢ Neustále rozježděná hráz na H. Přestavlkách. Hráz je v dezolátním stavu a bortí se. 

Problém se roky urguje na ZD aby nám po hrázi nejezdili. Zajistit, aby se po hrázi 
nejezdilo - úkol 49/18. (př. Nohynek, Langr) 

 
➢ Př. Bedrníček již nebude z časových důvodů vykonávat funkci správce kanceláře. 

Má-li někdo zájem pomoci s touto činností, tak se ozvěte na email:  
           rybarimh-admin@seznam.cz 
 

➢ Zimní úklid na H. Přestavlkách - úkol 50/18. (př. Hýbner) 
 

➢ Informovat se na OU Mukařov na stav rybníku v Borovici - úkol 51/18. (př. Nohynek, 
Langr, Hýbner) 

 
 

5) Hospodářský odbor 
 

➢ Molo na Arnošticích - úkol 10/18. (př. Tuček, Hýbner) 
 

➢ Bouda na S. Přestavlkách …boudu zde potřebujeme k uskladnění materiálnu pro 
údržbu rybníku. Znovu se na MěÚ informovat ohledně odstranění nebo alespoň 
přemístění boudy - úkol 30/18.  (př. Nohynek) 

 
➢ Příprava výlovu Arnoštice (27. říjen) - úkol 43/18. (př. Tuček, Hýbner) 

 
➢ Proběhla oprava světel na RZ Mukařov. Výbor dodatečně schvaluje cenu opravy 

4.500,-Kč - pro_9 proti_0/ zdržel se_0 

 
➢ Hospodaření RZ Mukařov. náklady –180.040,.Kč/ příjem - 133.902,-Kč. 

 
➢ Byl proveden kontrolní odlov na Arnošticích. Byla pořízena dokumentace a vše 

odesláno na členy výboru. 

 
➢ Násada ročka candáta obecného do RMV Veselá 2.000ks a na Jizeru 500ks dle 

zarybňovacího plánu. 
 

mailto:rybarimh-admin@seznam.cz
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6) Ekonomický odbor 
  

➢ Stav na účtu: běžný 882.596,-Kč. 
 

➢ Stav na účtu: termínovaný 19.802,-Kč 

 
➢ Vyúčtovat akci „Vodník“ - úkol 46/18 (př. Faltys) 

 
➢ Hospodářské vyrovnání, termín: 8. listopadu - úkol 47/18 (př. Faltys) 

 
 
 

 

7) Odbor mládeže 
 

➢  Momentálně probíhá výuka LRU na RMV Veselá. Opět se bude chodit lovit do „rohu“ 
a na „Turkovu“ louku. Výbor MO a RS byla s výukou seznámena. Výuka bude 
probíhat od každé pondělí (od 17. září) od 15:30 hod. do 18:00 hod. Výuka bude 
ukončena podle počasí v měsíci říjen. 

 
➢ Kroužek navštěvuje 15 začínajících rybářů a rybářek. Na RMV Veselá chodí i dalších 

8 dětí, kteří s námi trénují LRU. 

 
➢ Ke konci září proběhly náborové závody. Účast 16-ti dětí. Poděkování všem za 

organizaci. 

 
 
 

8) Kulturní odbor 
 

➢ Vodník – akce pro 1. ZŠ v Mnichově Hradišti na kamínkách u Jizery. Účast 151 dětí. 
Poděkování všem za organizaci. 
 

➢ Účast členů MO na akci „Čistá Jizera“. Jedná se o úklid břehů a koryta řeky Jizery.  
 

➢ Prezentace činnosti MO v Echu a Kamelotu. 
 

➢ Nejbližší plánovaní akce …vánoční jarmark v Mn. Hradišti a vánoční prodej ryb. 
 
 
 
 

9) Dozorčí komise 
 

➢ Předávat předsedovi DK vždy min. 3 dny před výborovou schůzí pokladní výkaz 
z předchozího měsíce. – př. Nohynek 
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10) Různé 
 

➢ Školení nových členů:  
 

➢ Převodka:  
 

➢ 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. 

 
 

 

11) Termín příští schůze 
 

➢ 13.11.2018 od 18:00 hod. 
 
Dne 09.10.2018                                                          
Vypracoval: př. Josef Ďurček 
 


