Český rybářský svaz, z.s.,
místní organizace Mnichovo Hradiště
Sokolovská 1464, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 18572022

Výborová schůze – 11.12.2018
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 11/ 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)
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)
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)
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65/18 – do 31.12. připravit kancelář na výdej povolenek (př. Ďurček)
66/18 – do 28.02. sumarizace povolenek za rok 2018 (př. Ďurček)
67/18 – vánoční prodej ryb (př. Mareš)
68/18 – zaplatit za užívání Volnočasového centra za měsíc listopad (př. Faltys)
69/18 – pravidelná kontrola prodeje cenin v provozní době kanceláře MO (př. Faltys, Dolejší)
70/18 – na př. Dolejšího zaslat přehled cenin na rok 2019 (př. Faltys)

1) Kontrola zápisu 11/ 2018
 Splněno: 51/18, 53/18, 54/18, 55/18, 56/18, 57/18, 58/18, 59/18, 60/18, 61/18, 63/18,
64/18
 Zrušeno: 50/18, 52/18
 Trvá: 01/18, 10/18, 14/18, 49/18, 62/18
 Nové úkoly: 65/18, 66/18, 67/18, 68/18, 69/18, 70/18

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)
 Bylo požádáno na sús o vyjímky z denní doby lovu na RMV Veselá pro rok 2019.
 Žádost ohledně propůjčení revíru RMV Veselá na akci I. kolo Krajského přeboru
v položené 2019. Termín 25.-28.4.2019. - Výbor MO souhlasí. Vše proběhne za
stejných podmínek jako v letošním roce + finanční příspěvek na zarybnění. - pro_10
proti_0/ zdržel se_0
 Byl představen nový závod pro mládež se zaměřením na lov kaprovitých ryb. Junior
Carp Trophy. Termín - září. Organizace př. Čermák.
 Rozhodnutím VČS konané v roce 2018 se pro rok 2019 zvyšuje na RMV Veselá min.
lovná míra pro candáta obecného na 55cm.
 Výbor MO znovu projednal slevu z ceny povolenky na RMV Veselá pro kategorii děti
do 15-ti let 2.150,-Kč. Konečná cena povolenky na RMV Veselá se oproti roku 2018
nemění a je 650,-Kč. - pro_10/ proti_0/ zdržel se_0

4) Organizační záležitosti
 Hráz v Arnošticích je opravená za cenu 42.108,-Kč. Bylo požádáno o několik
cenových nabídek. Za tři měsíce jsme obdrželi jedinnou. Jednalo se o vysokou
částku a výbor MO nechtěl investovat do „cizího“ majetku. Arnoštice nejsou v majetku
MO. Momentálně jsme zde v nájmu do roku 2027. Proto byly provedeny pouze nutné
opravy hráze, která se začala bortit. Opravu provedl hodinově př. Jaroslav Vídeňský.
Výbor MO dodatečně schvaluje částku 42.108,-Kč a pro př. Vídeňského 10
brigádnických hodin za rok 2018 - pro_10 proti_0/ zdržel se_0
 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)
 Rybník v Borovici …obec si chce na revíru hospodařit sama. O zájmu MO bylo
vedení obce osobně informováno na schůzce př. Nohynkem a Hýbnerem. Ještě
jednou bude OÚ písemně informován.
 Proběhlo se setkání vedení města se spolky. Pro MO nejsou žádné nové zásadní
informace. Bude požádáno o jednorázovou dotaci na činnost v roce 2019. (Nohynek,
Langr, Faltys)
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 Výbor MO schvaluje částku 9.000,-Kč za geodetické práce. Jedná se o zaměřovací
práce pro hydrologa na rybníku v Arnošticích. Musí se spočítat rozloha plochy
rybníku kvůli manipulačnímu řádu. - pro_10 proti_0/ zdržel se_0 Pronajímatelka
rybníku bude o všech investicích do majetku informována do konce roku p předsedou
a jednatelem.
 Končí licence na program Ryby16. Roční poplatek je 500,-Kč za licenci a 1,-Kč za
evidovaného člena. Momentálně rezervujeme 500 míst. Je potřeba uhradit konečnou
částku 1.000,-Kč - pro_10 proti_0/ zdržel se_0
 Informační leták 2019 – je nedílnou součástí tohoto zápisu. Bude k dispozici všem
členům MO, na nástěnce a na webu MO.
 Ryby zdarma 2018_smlouvy, pachtovné, sponzorské dary – kompletní seznam je
nedílnou součástí tohoto zápisu. Bude k dispozici na kanceláři MO. Celkem bylo
schváleno 4ks štika, 43ks kapr a 43ks Pd v přibližné hodnotě 10.850,-Kč pro celkem
19 institucí, firem nebo osob - pro_10 proti_0/ zdržel se_0
 Povolenky zdarma 2018_jedná se o odměnu členům: VV, DK, HO, OM, RS,
sponzorům (bagr, nájem, doprava, finanční příspěvek a pod.) MO a všem členům
MO, kteří nad rámec plní své členské povinnosti. Celkem se jedná o 38 členů MO
jimž bylo schváleno 8ks CS povolenek, 9ks územních povolenek a 32ks povolenek
na RMV Veselá. Kompletní seznam jmen je nedílnou součástí tohoto zápisu. Bude
k dispozici na kanceláři MO. - pro_10 proti_0/ zdržel se_0
 Zatápění na kanceláři před provozní dobou - svou pomoc nabídl př. Milner. Zatápění
bude organizovat př. Nohynek. Od př. Bedrníčka stáhne klíče od kanceláře a předá je
př. Milnerovi. S ním následně domluví vše potřebné. Výdej povolenek začíná
mimořádně ve středu 2. ledna 2019.
 Nejpozději ve středu (12.12.) vypnout a vypustit vodu z trubek. – př. Tuček.
 Po vánočním prodeji ryb vypnout a vypustit vodu z trubek - př. Nohynek.
 Svou pomoc HO nabídl př. Průša. Rád by vypomáhal na Hořeních a Spodních
Přestavlkách spolu s př. Šťastným – informace byla předána vedoucímu HO.
 Za rok 2018 byla navržena finanční odměna 3.000,-Kč za kompletní správu a
aktualizaci webových stránek včetně facebokového profilu MO pro př. Ďurčeka pro_8 proti_0/ zdržel se_2

5) Hospodářský odbor
 Molo na Arnošticích - úkol 10/18. (př. Tuček, Hýbner)
 Objednat na vánoční prodej ryb (21.-23.12.) 12q kapra. Pstruh dle dohody (př. Mareš)

www.rybarimh.cz, info@rybarimh.cz

facebook: ČRS MO Mn. Hradiště

Český rybářský svaz, z.s.,
místní organizace Mnichovo Hradiště
Sokolovská 1464, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 18572022

6) Ekonomický odbor
 Stav na účtu: běžný 542.450,-Kč.
 Stav na účtu: termínovaný 20.058,-Kč
 Výbor MO schvaluje finanční odměnu pro předsedu, místopředsedu a vedoucího HO
za činnost (500,-Kč/ měsíc) - pro_10 proti_0/ zdržel se_0 (Dlouhodobě se
odměňoval pouze předseda MO částkou 1.500,-Kč/ měsíc. Již třetím rokem zpětně
se tato částka dělí mezi předsedu, místopředsedu a vedoucího HO. Nejedná se o
žádné mimořádné odměny, které navyšují rozpočet MO.)
 Výbor MO schvaluje funkční odměnu 6.000,-Kč pro jednatele MO (12*500,-Kč) pro_10 proti_0/ zdržel se_0
 Výbor MO schvaluje finanční odměnu pro výdejce povolenek 8.000,-Kč za roční
činnost 2018 - pro_10 proti_0/ zdržel se_0
 Do 31.12. podat žádost na MěÚ MH o příspěvek na celoroční činnost - úkol 62/18
(př. Faltys, Nohynek, Langr)
 Uhradit na účet města 300,-Kč za užívání Volnočasového centra za měsíc listopad úkol 68/18 (př. Faltys)
 S př. Dolejším průběžně (min. na konci kalendářního měsíce v době provozu
kanceláře MO) kontrolovat prodej cenin. úkol 69/18 (př. Faltys)
 Na př. Dolejšího zaslat přehled cenin na rok 2019. úkol 70/18 (př. Faltys)

7) Odbor mládeže
 V pondělí 17. prosince proběhne poslední hodina RK v letošním roce. Pro děti je
připravena vánoční besídka. Pozváni jsou zástupci města a MO.

8) Kulturní odbor
 Prezentace činnosti MO v Echu a Kamelotu.
 Jarmark proběhl bez problémů. Poděkování všem zúčastněným. Vyúčtování bylo
posláno elektronicky předsedovi DK a členům výboru. Zisk z akce 5.031,-Kč.
 Termín Výroční členské schůze a rybářského plesu 2019 - 23.3.2019 v Klášteře
Hradišti nad Jizerou.
 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.
 V pátek 14.12. proběhne setkání VV, DK, RS, HO, OM a činných členů MO. Všichni
dostali pozvánky.
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9) Dozorčí komise
 Dne 6. prosince proběhla na kanceláři schůzka DK. Dozorčí komise si rozdělila úkoly
před koncem roku. Bude probíhat kontrola prodeje živých ryb. První proběhla kontrola
jarmarku, kde bylo vše v pořádku.
 Př. Javorek se věnuje násadám, př. Kutáč evidenci hmotného majetku MO a př.
Dolejší se bude věnovat dohledem nad financemi.
 S př. Faltysem průběžně (min. na konci kalendářního měsíce v době provozu
kanceláře MO) kontrolovat prodej cenin. úkol 69/18 (př. Faltys, Dolejší)
 Po domluvě se správcem RZ Mukařov proběhne inventura.
 DK nemá požadavky na rozpočet pro rok 2019.

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.
 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. První výdejní den bude
mimořádně ve středu 2. ledna 2019. (v úterý 1. ledna je Státní svátek)
 Platnost celoročních povolenek vydaných v roce 2018 je do 5. ledna 2019.
 RS nemá požadavky na rozpočet pro rok 2019.

11)

Termín příští schůze

 08.01.2019 od 18:00 hod.
Dne 11.12.2018
Vypracoval: př. Josef Ďurček
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