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

Výborová schůze – 8.1.2019
Výbor: př. Nohynek, Langr, Hýbner, Faltys, Tuček, Mareš, Běhounek, Čermák, Ďurček
Dozorčí komise: př.
Hosté: př.
Omluveni: př. Šťastný, Javorek
Jednání se účastní nadpoloviční většina členů výboru, schůze je usnášeníschopná.
Předseda MO přivítal všechny členy výboru a předsedu DK.

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1) Kontrola zápisu 12/ 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:
01/19 – do 28.02.- 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)
02/19 – do 31.3. - rozježděná hráz na H. Přestavlkách, umístit překážku (př. Nohynek, Langr)
62/18 – do 31.12. podat žádost o příspěvek na celoroční činnost (př. Faltys, Nohynek, Langr)
65/18 – do 31.12. připravit kancelář na výdej povolenek (př. Ďurček)
03/19 – do 15.02.- sumarizace povolenek za rok 2018 (př. Ďurček)
67/18 – vánoční prodej ryb (př. Mareš)
04/19 – 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)
05/19 – do 15.01.- zaplatit za užívání Volnočasového centra za měsíc prosinec (př. Faltys)
06/19 – do 15.02.- zaslat na sekretariát sús závaznou přihlášku školení RS (př. Langr)
07/19 – omluvit se z kurzu „hospodář“ (př. Langr)
08/19 – příprava na VČS a rybářský ples – 23.3.2019 (výbor MO)
09/19 – do 31.1. - poslat oznámení o hudební produkci na OSA (př. Mareš)
10/19 – delegování členů MO na účast na schůzích MO (výbor MO)
11/19 – nechat vyrobit banner k 110 let MO (př. Nohynek)
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1) Kontrola zápisu 12/ 2018
 Splněno: 14/18, 62/18, 65/18, 67/18, 70/18
 Zrušeno: 10/18, 49/18
 Trvá: 01/19, 02/19, 03/19, 04/19
 Nové úkoly: 05/19, 06/19, 07/19, 08/19, 09/19, 10/19, 11/19

2) Došlá a odeslaná pošta
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3) RMV Veselá
 Informační vývěska na RMV Veselá - úkol 02/19. (př. Langr, Nohynek)
 Rozhodnutím VČS konané v roce 2018 se pro rok 2019 zvyšuje na RMV Veselá min.
lovná míra pro candáta obecného na 55cm.
 Parkování povoleno pouze na vyhrazených parkovištích! Parkováním mimo
vyhrazená místa se vystavujete možnosti kárnému řízení.
 Pozor na novinky v BPVRP (Bližší podmínky výkonu rybářského práva) pro letošní
rok. Míra pro okouna říčního 15cm platí i na RMV Veselá stejně tak jako zákaz
používání tzv. srkaček.
 V Místním rybářském řádu již není informace ohledně sumce velkého, který se vracel
zpět do revíru. (skončila vyjímka z MZe) Sumec velký má míru 70cm dle BPVRP pro
rok 2019. V případě ulovení sumce velkého informujte hospodáře MO a řiďte se jeho
pokyny.

4) Organizační záležitosti
 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 02/19. (př. Nohynek, Langr)
 Na SÚS byla odeslána přihláška na školení RS. Z MO jsou přihlášeni 3 zájemci.
Náklady včetně cestovní náhrady (zúčastnění pojedou jedním autem) nese MO. pro_9 proti_0/ zdržel se_0 - úkol 06/19. (př. Langr)
 Dotační program OP rybářství. Pokusíme se získat dotaci na následující zboží
…centrála, čerpadlo, křovinořez, …
 Nabídka od sús na kurz hospodáře. – Za MO se v daný termín nemůže nikdo
zúčastnit. Řádně se omluvit - úkol 07/19. (př. Langr)
 Příprava na VČS 2019. Všichni si připraví své zprávy. (předseda, hospodář, ekonom,
DK, OM, RS)
 Delegování členů na Členské výroční schůze v okolních organizacích. Podle
příchozích pozvánek - úkol 10/19. (výbor MO)

5) Hospodářský odbor
 Hospodaření RZ Mukařov - náklady 265.950,-Kč / příjmy 217.242,-Kč.


Kompletní zpráva z RZ Mukařov za rok 2018 je nedílnou součástí tohoto zápisu a je
k dispozici na kanceláři MO.
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6) Ekonomický odbor
 Stav na účtu: běžný 380.534,-Kč.
 Stav na účtu: termínovaný 20.058,-Kč.
 Stav pokladny: 17.000,-Kč.
 S př. Dolejším průběžně (min. na konci kalendářního měsíce v době provozu
kanceláře MO) kontrolovat prodej cenin - úkol 04/19. (př. Faltys)
 Uhradit na účet města za užívání Volnočasového centra (rybářský kroužek_počet
hodin předá př. Čermák) za měsíc prosinec - úkol 05/19. (př. Faltys)
 Hospodaření MO v prvním roce splátky půjčky na RMV Veselá je dobré. Rezerva na
jednu splátku byla vytvořena. Dále je potřeba hospodařit stejným způsobem.
Poděkování všem členům výboru a členům MO, kteří pomáhají s činností pro MO.

7) Odbor mládeže
 Rybářský kroužek byl oceněn sús za činnost v roce 2018 cenou „Skokan roku“.
 Plán kroužku do konce června byl poslán na členy výboru. Informace budou
zveřejněny na webu MO.

8) Kulturní odbor
 Prezentace činnosti MO v Echu a Kamelotu.
 Poděkování všem za vánoční prodej ryb. Zisk z prodeje 48.987,-Kč by předán do
kasy. Podrobné vyúčtování obdrželi všichni členi výboru a předseda dozorčí komise.
Výbor MO schvaluje finanční odměny členům MO za organizaci a činnost za vánoční
jarmark a vánoční prodej kaprů v celkové výši 14.000,-Kč. Celkem se jedná o 8 členů
MO - pro_9 proti_0/ zdržel se_0.
 Termín Výroční členské schůze a rybářského plesu 2019 - 23.3.2019 v Klášteře
Hradišti nad Jizerou. Příprava a organizace výbor MO - úkol 08/19. (výbor MO)
 Zaslat oznámení na OSA o hudební produkci - úkol 09/19. (př. Mareš)

9) Dozorčí komise
 S př. Faltysem průběžně (min. na konci kalendářního měsíce v době provozu
kanceláře MO) kontrolovat prodej cenin - úkol 04/19. (př. Faltys, Dolejší)
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10)

Různé

 Školení nových členů:
 Převodka: do MO …Vojtěch Bláha - 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.
 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.
 Na kancelář MO byl obstarán zdarma „nový“ nábytek. Za odvoz je možné si odvést
starý původní nábytek. Pokud máte zájem, kontaktujte př. Ďurček tel. 606104967.
 Žádost FK Mukařov o sponzorský dar na ples …výbor MO schvaluje 3 poukazy po
dvou kusech pstruha - pro_9/ proti_0/ zdržel se_0.
 Nechat vyrobit banner 110 let MO - pro_9/ proti_0/ zdržel se_0 – úkol 11/19 (př.
Nohynek)
 Přišla informace ohledně chystané vyhlášky o zákazu vjezdu všech motorových
vozidel v ulici „Víta Nejedlého“. Jedná se o ulici od Kofoly k čističce. - Budeme se
připomínkovat. Je zde místo pro handicapované rybáře. Starší členové, kteří
navštěvují tento úsek Jizery, byť i na mopedu se sem nedostanou. Jedná se o jeden
z posledních dostupných úseků řeky Jizery.

11)

Termín příští schůze

 12.02.2019 od 18:15 hod.
Dne 8. ledna 2019
Vypracoval: př. Josef Ďurček
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