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Výborová schůze – 13.11.2018 
 
Výbor: př. Nohynek, Langr, Ďurček, Hýbner, Faltys, Tuček, Mareš, Běhounek, Šťastný, 
Čermák 
Dozorčí komise: př. Javorek 
Hosté: př. 
Omluveni: př.  
 

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

 

 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 

 
1)  Kontrola zápisu 10/ 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_10 proti_0/ zdržel se_0 

 
 

ÚKOLY: 
 

01/18 – do 31.12. Manipulační řád pro RZ Arnoštice, Přestavlky (př. Nohynek) 
10/18 – do 31.12. molo - Arnoštice (př. Tuček, Hýbner) 
14/18 – do 31.12. RMV Veselá, informační vývěska (př. Langr, Nohynek) 
21/18 – do 31.10. provést nátěr vrat (př. Nohynek) 
30/18 – do 31.10. bouda S. Přestavlky (př. Nohynek) 
32/18 – do 21.10. příprava keserů na výlov (př. Nohynek) 
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) 
47/18 – hospodářské vyrovnání (př. Faltys) 
49/18 – rozježděná hráz na H. Přestavlkách, umístit překážku (př. Nohynek, Langr) 
50/18 – zajistit „zimní“ úklid na H. Přestavlkách … (př. Hýbner) 
51/18 – do 30.11. zažádat na sús o vyjímky z denní doby lovu_RMV (př. Langr) 
52/18 – do 11.12. aktualizovat Místní rybářský řád pro RMV Veselá (výbor MO) 
53/18 – do 11.12. připravit finanční odměny pro předsedu, jednatele, místopředsedu, 
vedoucího HO a výdejce povolenek (př. Faltys) 
54/18 – připravit rozpočty na rok 2019 (př. Hýbner, Čermák, Bejr, Javorek, Faltys) 
55/18 – do 11.12. aktualizovat informační leták 2019 (výbor MO) 
56/18 – do 11.12. připravit sponzorské dary za MO, pachtovné, … (výbor MO) 
57/18 – do 11.12. připravit návrhy povolenek zdarma za činnost pro MO (výbor MO) 
58/18 – do 01.12. připravit vše potřebné pro jarmark a vánoční prodej ryb (př. Langr, Mareš, 
Ďurček) 
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59/18 – do 11.12. připravit rozpis „služeb“ na sekání ledu v zimních měsících (př. Hýbner 
Tuček) 
60/18 – do 11.12. kontrola pokladny ke konci roku (př. Faltys, Javorek, Zikánová) 
61/18 – do 11.12. zapsat a zkontrolovat brigády v brigádním sešitě (výbor MO) 
62/18 – do 31.12. podat žádost o příspěvek na celoroční činnost (př. Faltys, Nohynek, Langr) 
63/18 – do 31.12. objednat ceduli na RMV Veselá  (př. Langr) 
64/18 – do 11.12. zaevidovat nově nakoupený materiál - kesery  (př. Kutáč) 
 
 
 
 
 

1) Kontrola zápisu 10/ 2018 
 

 Splněno: 21/18, 30/18, 32/18, 42/18, 43/18, 47/18, 44/18 
  

 Zrušeno:   
      

 Trvá: 01/18, 10/18, 14/18, 49/18, 50/18 

 
 Nové úkoly: 51/18, 52/18, 53/18, 54/18, 55/18, 56/18, 57/18, 58/18, 59/18, 60/18, 61/18, 

62/18, 63/18, 64/18 
 
 
 
 
 
 

 

2) Došlá a odeslaná pošta 
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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) 

 
 Udělat informační ceduli (značku) na RMV Veselá ohledně vjezdu na soukromé 

pozemky MO. Dodatek: Soukromé pozemky. Vjezd povolen majitelům pozemků, 
členům ČRS MO Mnichovo Hradiště a držitelům povolenek k lovu na RMV Veselá.  - 
úkol 63/18. (př. Langr) 

 
 Pro rok 2019 - Na povolenku k lovu RMV Veselá může být uloveno max. 20ks těchto 

druhů ryb nebo jejich kombinace (kapr, amur, štika, candát). Po vyčerpání limitu si již 
lovící nemůže ponechat žádnou z výše vyjmenovaných ryb. Pokud chce rybář lovit i 
nadále s ponecháním si výše vyjmenovaných druhů ryb, musí si zakoupit novou 
povolenku k lovu. Do ceny této druhé povolenky nebude již započítána sleva pro 
člena MO Mn. Hradiště. Povolenka se kupuje za „plnou“ cenu. – Odůvodnění … je 
spousty rybářů, kterým nestačí 20 ks vyjmenovaných ryb nebo jejich kombinace. Po 
vyčerpání limitu si jdou koupit další povolenku k lovu. Výbor MO v tomto případě 
nevidí důvod, proč by měla být znovu uplatněna sleva na druhou povolenku k lovu. 
Sleva na povolenku k lovu pro člena MO Mnichovo Hradiště je tedy jednorázová! 
pro_10/ proti_0/ zdržel se_0 

 
 Výbor MO projednal cenu povolenky na RMV Veselá na rok 2019. – Pro následující 

roky dochází k nárůstu ceny násadového kapra o 7,-Kč/ kg + ostatních druhů ryb. Na 
toto zvýšení reaguje ČRS zvýšením ceny ostatních povolenek k lovu ryb. Výbor MO 
rozhodl o zvýšení ceny povolenky k lovu na RMV Veselá pro rok 2019. Cena 
povolenky se zvyšuje o 12% na 2.800,-Kč. Z toho jsou odvozeny ceny povolenek viz. 
níže: pro_10/ proti_0/ zdržel se_0 

 
Odvozené ceny povolenek na RMV Veselá pro rok 2019: 

 
celoroční 2.800,-Kč 
3 měsíční 2.240,-Kč 
měsíční 1.680,-Kč 
14 denní 1.250,-Kč 

7 denní 800,-Kč 
víkendová (pá, so, ne) 600,-Kč 

1 denní 280,-Kč 
 

Slevu z ceny povolenky pro členy ČRS, místní organizace Mnichovo Hradiště ve výši: 
 

dospělí 1.300,-Kč = konečná cena povolenky 1.500,-Kč 
16-18*, stud., ZTP, důchodci nad 65* let 1.650,-Kč = konečná cena povolenky 1.150,-Kč 

děti do 15* let 2.000,-Kč = konečná cena povolenky 800,-Kč 
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Ceny hostovských povolenek: 

 
Člen ČRS/ MRS_ je řádně evidován, vlastní členskou legitimaci, má uhrazenou známku na 

daný rok včetně záznamu o splněné brigádní povinnosti. 
 

celoroční 2.800,-Kč 
3 měsíční 2.240,-Kč 
měsíční 1.680,-Kč 
14 denní 1.250,-Kč 

7 denní 800,-Kč 
víkendová (pá, so, ne) 600,-Kč 

1 denní 280,-Kč 
 
 
 

Vlastník platného rybářského lístku - není nikde evidován. 
 

celoroční 5.000,-Kč 
3 měsíční 4.000,-Kč 
měsíční 2.100,-Kč 
14 denní 1.600,-Kč 
7 denní 1.200,-Kč 
1 denní 350,-Kč 

 
 

 
4) Organizační záležitosti 

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

Arnoštice a Přestavlky. Obě hráze jsou v katastrofálním stavu - úkol 42/18. (př. 
Nohynek) – K dnešnímu dni byla předána jediná nabídka na opravu hráze RZ 
Arnoštice. Vzhledem k tomu, že se nejedená o majetek MO a výbor nechce 
investovat velkou sumu do oprav, tak se pokusí hráz opravit svépomocí. 

 
 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) 

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

Langr, Hýbner) – Předseda s hospodářem se setkali 15.10. na OÚ Mukařov se 
zastupitelstvem obce. Rekultivace rybníka jde do finále. Obec chce nejprve zkusit 
vlastní „provoz“. Vedení obce o zájmu rybářů ví. Situaci budeme i nadále bedlivě 
sledovat. Pro OÚ Mukařov si připravíme nástřel provozu, kulturně-sportovních akcí a 
dalších věcí ohledně případného pronájmu. 

 
 Ceny povolenek pro rok 2019. Členská základna byla informována na webu a 

facebookovém profilu MO. Informace o cenách na příští rok jsou umístěny na 
vývěsce na kanceláři a rybáři je dostali do svých emailových schránek. 

 
 Je možnost zakoupení kapra 5-7kg za bezkonkurenční cenu 60,-Kč bez DPH. Výbor 

MO hlasoval o nákupu 500kg na RMV Veselá. pro_9/ proti_1/ zdržel se_0 
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 Do 30.11. nahlásit na sús termíny akcí, kdy bude žádána vyjímka z denní doby lovu - 

úkol 51/18. (př. Langr) 

 
 Do 11.12. aktualizovat Místní rybářský řád pro RMV Veselá - úkol 52/18. (Výbor MO) 

 
 Připravit rozpočty na rok 2019 - úkol 54/18. (př. Hýbner, Ćermák, Bejr, Javorek, 

Faltys) 

 
 Do 11.12. aktualizovat informační leták 2019 - úkol 55/18. (Výbor MO)  

 
 Do 11.12. připravit sponzorské dary za MO, pachtovné - úkol 56/18. (Výbor MO)  

 
 Do 11.12. připravit návrhy povolenek zdarma za činnost pro MO - úkol 57/18. (Výbor 

MO) 

 
 Do 11.12. zapsat a zkontrolovat brigády v brigádním sešitě - úkol 60/18. (Výbor MO) 

 
 Výdejce hostovských povolenek na RMV Veselá pro rok 2019. Vzhledem k loňskému 

roku kdy se neosvědčila spolupráce s rybářskými potřebami v MH, tak se výbor 
rozhodl pro změnu. Hostovské povolenky na RMV Veselá bude možné od roku 2019 
zakoupit ve stavebninách Nohynek a Nohynek. Výdej celoročně dle pracovní doby 
(po – so). Podmínky a platby za úkon zůstávají beze změn. 

 
 Evidujeme 4 zájemce o činnost v RS. Jména a kontakty byly předány na vedoucího 

RS. 

 
 Dne 27.11. od 17:00 hod. ve Volnočasovém centru proběhne setkání vedení města 

se spolky. – Předseda MO se osobně zúčastní. 

 
 Navrhovaný seznam jubilantů pro rok 2019 … 

 
70 let_p. Karel Beran, Vlastimil Formáček, Jan Kořínek, Václav Šámal, Jiří Šťastný, Karel 
Vavřík, Vladimír Vlk - pro_10 proti_0/ zdržel se_0 
 
 
75 let_p. František Bergman, Josef Janoušek, Jiří Koula, Bohumil Mánek, Vladimír Pavlata, 
Vladimír Prokeš, Vilém Šimík - pro_10 proti_0/ zdržel se_0 
 
 
80 let_p. Rudolf Olšák - pro_10 proti_0/ zdržel se_0 
 

 
 Navrhovaný seznam kandidátů na odznak za dlouholeté členství pro rok 2019 … 

 
p. Vladimír Kozderka, Imrich Mucska, Vladimír Prokeš, Walter Wüst, Josef Zima - pro_10 
proti_0/ zdržel se_0 
 
 

 Navrhovaný seznam kandidátů na bronzový odznak pro rok 2019 … 
 

p. Jiří Mareš, Stanislav Bejr, Filip Čermák - pro_10 proti_0/ zdržel se_0 
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 Navrhovaný seznam kandidátů na stříbrný odznak pro rok 2019 … 

 
p. Jaroslav Dvořák - pro_10 proti_0/ zdržel se_0 
 

 
 Navrhovaný seznam kandidátů na zlatý odznak pro rok 2019 … 

 
p. Karel Krejbich - pro_10 proti_0/ zdržel se_0 
 
 

 Navrhovaný seznam kandidátů na ocenění Medaile „Za mimořádné zásluhy o rozvoj 
ČRS“ pro rok 2019 … 
 

p. František Bergman - pro_8 proti_1/ zdržel se_1 
 
 
 

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. – Bouda může zůstat na svém místě. 

 
 Výlov Arnoštice (27. říjen) – poděkování všem zúčastněným. Akce měla klidný a 

hladký průběh. Je potřeba zajistit lidi i na úklid po výlovu. Celkem sloveno 3820.5kg: 
kapr - 2 499 kg_2,2kg/ ks, amur - 89 kg_4kg/ ks, lín - 136 kg_0,4kg/ ks, štika – 85.5 
kg, bílá ryba - 861 kg a tolstolobik 150kg 

 
 Přínos z příchovku je 142.210,-Kč. 

 
 Prodej ryb z výlovu Arnoštice: Kapr_MO Brandýs nad Labem, MO Bělá pod 

Bezdězem, Lín_ MO Bělá pod Bezdězem, Amur, lín a bílá ryba MO Bakov nad 
Jizerou. 

 
 Násady do revírů MO: bílá ryba, cejn_Jizera 458kg, štika 64kg_RMV Veselá, dále byl 

zarybněn spodní rybník na Přestavlkách kaprem, bílou rybou a štikou …revír slouží 
pro potřeby rybářského kroužku. 

 
 Hospodaření RZ Mukařov …náklady – 209.040,-Kč/ příjem – 140.565,-Kč. 

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

zarybňovacího plánu. 

 
 Výbor dodatečně schvaluje nákup materiálu (kesery, síťky a sady na opravu sítě) ve 

výši 11.771,-Kč - pro_10 proti_0/ zdržel se_0 

 
 Výbor MO dodatečně schvaluje zarybnění RMV Veselá candátem C3, C4 (90kg) a 

štikou Š2 (30kg), které proběhlo 3.11. - pro_10 proti_0/ zdržel se_0 

 
 Na členy výboru byl zaslán rozpočet HO a zarybňovací plán na rok 2019. 

 
 Zimní úklid na H. Přestavlkách - úkol 50/18. (př. Hýbner) 
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 Do 11.12. připravit rozpis „služeb“ na sekání ledu v zimních měsících - úkol 59/18. 
(př. Hýbner, Tuček) 

 
 Objednat na vánoční prodej ryb (21.-23.12.) 12q kapra. Na jarmark (08.12) objednat 

50ks kapra. Pstruh dle dohody (př. Mareš) 
 
 
 

 
 

6) Ekonomický odbor 
  

 Stav na účtu: běžný 686.471,-Kč. 
 

 Stav na účtu: termínovaný 19.802,-Kč 

 
 Hospodářské vyrovnání – Vše dopadlo podle předpokladu. MO doplácela 167.000,-

Kč.  

 
 Do 11.12. připravit finanční odměny pro předsedu, jednatele, místopředsedu a  

vedoucího HO (500,-Kč/ měsíc) - úkol 53/18 (př. Faltys) 

 
 Do 11.12. připravit finanční odměnu pro výdejce povolenek 8.000,- úkol 53/18 (př. 

Faltys) 

 
 Do 11.12. kontrola pokladny ke konci roku - úkol 60/18 (př. Faltys, Javorek, 

Zikánová) 

 
 Z Mze byla MO přiznána MO dotace 27.208,-Kč pro rok 2018 z programu „Podpora 

mimoprodukčních funkcí rybářských revírů.  

 
 Dne 30.10. byla uhrazena první splátka včetně úroku 230.000,-Kč za úvěr na RMV 

Veselá. 

 
 Vždy po ukončeném kalendářním měsíci provádět platbu za Volnočasové centrum 

(dále jen VČ), které navštěvuje rybářský kroužek. Informaci o počtu návštěv za 
kalendářní měsíc předá ke konci daného měsíce vedoucí OM. Za jednu návštěvu VČ 
je podle smlouvy s městem účtováno 100,-Kč. 

 
 Do 31.12. podat žádost na MěÚ MH o příspěvek na celoroční činnost - úkol 62/18 

(př. Faltys, Nohynek, Langr) 
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7) Odbor mládeže 
 

  V pondělí byla ukončena výuka LRU na RMV Veselá opékáním vuřtů. Od 12. 
listopadu pokračuje RK ve Volnočasovém centru teoretickou výukou. 

 
 Na RMV Veselá chodilo 18 začínajících rybářů a rybářek. Dalších 8 dětí z loňského 

roku, kteří s námi trénovali LRU. 

 
 Na členy výboru byl zaslán rozpočet RK 2018/ 2019. Předběžné termíny akcí a plán 

činnosti RK jsou na webu rybářů. 

 
 
 
 

8) Kulturní odbor 
 

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

 Prezentace činnosti MO v Echu a Kamelotu. 

 
 Zajistit vše potřebné pro jarmark a vánoční prodej kaprů. Oznámení na veterinu, 

kontrola váhy, zdravotní průkazy lidí kolem prodeje, koncese k prodeji, přihláška na 
MěÚ MH …(př. Langr, Mareš, Ďurček) - úkol 58/18 

 
 Termín Výroční členské schůze a rybářského plesu 2019 - 23.3.2019 v Klášteře 

Hradišti nad Jizerou.  

 
 MO se zúčastní jarmarku v MH. (08. 12.) K prodeji bude pstruh a kapr. Nabídka 

možnosti brigády. Nahlásit se př. Marešovi na tel. 603 842 139.  
 

 Na kanceláři MO proběhne vánoční prodej ryb. Termín pátek až neděle_21.-
23.12.2018.  Nabídka možnosti brigády. Nahlásit se př. Marešovi na tel. 603 842 139.  

 
 
 
 
 
 

9) Dozorčí komise 
 

 Do 11.12. kontrola pokladny ke konci roku - úkol 60/18 (př. Faltys, Javorek, 
Zikánová) 
 

 Zaevidovat nově nakoupený materiál (kesery) - úkol 64/18 (př.Kutáč) 
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10) Různé 
 

 Školení nových členů: Tůmová Magdalena, Tůma Stanislav 
 

 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. 

 
 Žádost ohledně propůjčení revíru RMV Veselá na akci Ouklej cup 2019. Termín 18.-

21.4.2019. - Výbor MO souhlasí. Vše proběhne za stejných podmínek jako v letošním 
roce + finanční příspěvek na zarybnění. - pro_8 proti_0/ zdržel se_2 

 
 Pracovní doba kanceláře MO v roce 2019. Leden – březen_úterý/ pátek 15:00 hod. -

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

 
 Platnost celoročních povolenek vydaných v roce 2018 je do 5. ledna 2019.  

 
 

 

11) Termín příští schůze 
 

 11.12.2018 od 18:00 hod. 
 
Dne 13.11.2018                                                          
Vypracoval: př. Josef Ďurček 
 


