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Výborová schůze – 12.2.2019 
 
Výbor: př. Nohynek, Langr, Hýbner, Faltys, Tuček, Mareš, Běhounek, Šťastný, Ďurček 
Dozorčí komise: př.  
Hosté: př. 
Omluveni: př. Čermák, 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 01/ 2019 
2)  Došlá a odeslaná pošta 
3)  VČS 2019 
4)  RMV Veselá 
5)  Organizační záležitosti 
6)  Hospodářský odbor 
7)  Ekonomický odbor  
8)  Odbor mládeže 
9)  Kulturní odbor  
10)  Dozorčí komise 
11)  Rybářská stráž 
12)  Různé 
13) 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) 
02/19 – do 31.3. - rozježděná hráz na H. Přestavlkách, umístit překážku (př. Nohynek, Langr) 
03/19 – do 15.02.- sumarizace povolenek za rok 2018  (př. Ďurček) 
04/19 – pravidelná kontrola prodeje cenin v provozní době kanceláře MO (př. Faltys, Dolejší) 
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 01/ 2019 
 

 Splněno: 03/19, 04/19, 05/19, 06/19, 07/19, 09/19, 10/19, 11/19 
 
 Zrušeno:   

      
 Trvá: 01/19, 02/19, 08/19 

 
 Nové úkoly:  
 
 
 

 

2) Došlá a odeslaná pošta 
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3) VČS 2019 

 
 Příprava na VČS MO, která se uskuteční 23. března na sále OÚ v Klášteře Hradišti 

nad Jizerou. Výroční zprávy si připraví: př. Nohynek_zráva předsedy, Hýbner_zráva 
hospodáře, Faltys_zpráva ekonoma, Čermák_zpráva OM, Mareš_zpráva kulturní 
odbor, Javorek_zpráva DK, Bejr_zpráva RS - úkol 08/19 
 (výbor MO) 
 

 Program VČS 2019. (Je nedílnou součástí tohoto zápisu. Bude zveřejněn na webu/ 
facebooku MO a poslán do emailových adres členů MO.) - (pro – 9/ proti – 0/ zdržel 
se – 0) 

 
 

Program:  
 

1) Zahájení a uvítání hostů. 
2) Uctění památky zesnulých členů.  
3) Schválení programu VČS 2019.  
4) Volba mandátové a návrhové komise. 
5) Kontrola usnesení z VČS 2018. 
6) Zprávy funkcionářů výboru MO za rok 2018. 
7) Plán činnosti MO na rok 2019.  

 Plán výroby rybích násad. 

 Hospodaření na rybochovných zařízeních.  

 Termíny, lokality a náplň brigádní činnosti 2019. 
8) Školení členů MO. 

 Seznámení s Bližšími podmínkami výkonu rybářského práva na RMV Veselá 411 112. 

 Sumarizace a vyplňování docházek úlovkových lístků + statistiky. 

 Změny v Bližších podmínkách výkonu rybářského práva (BPVRP) pro rok 2019. 
9) Návrh rozpočtu na rok 2019. 
10) Přestávka (15 minut). 
11) Zpráva mandátové komise. 
12) Projednání způsobu hospodaření, výši zápisného, počtu brigádnických hodin včetně jejich finanční 

náhrady nebo krmení, zásady poskytování úlev v plnění brigádních povinností u důchodců, žen, 
invalidů (průkaz ZTP), mimořádného příspěvku na zajištění činnosti MO, stanovení ceny povolenky na 
RMV Veselá 411 112 a pravidel rybolovu na tomto revíru pro rok 2020. 

13) Udělení svazových vyznamenání a odměnění jubilantů. 
14) Diskuse. 
15) Zpráva mandátové komise. 
16) Přednesení a schválení návrhu usnesení VČS 2019. 
17) Závěr – občerstvení. 
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 Členi výboru MO a předseda DK dostali pozvánku na VČS. 

 
 Organizačně VČS: 

 př. Mareš – výzdoba, moderování, ozvučení, plátno a projektor, … 

 př.Tuček – občerstvení, zajištění sálu, … 

 př. Langr – pozvánky, pozornost pro jubilanty, vyznamenání, … 

 př. Ďurček – prezentace, listiny, obsazení mandátové a revizní komise, zápis 
z VČS, … 

 př. Šťastný – péče o hosty, … 

 př. Nohynek ml. – technická podpora, … 
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4) RMV Veselá 

 
 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. Na další roky nebude 

 
 V letošním roce na RMV Veselá proběhne několik akcí. Sledujte prosím webové 

stránky www.rybarimh.cz nebo facebook: ČRS MO Mn. Hradiště. Pokud 
nedostáváte informace do emailů, tak se ozvěte na: info@rybarimh.cz 
 
18. - 21. duben – Ouklej cup Veselá 2019 - celý revír bude po dobu závodu zahájen 
25. - 28. duben – Krajské kolo v lovu na položenou – celý revír bude po dobu závodu 

zahájen 
4. květen – rybářské závody „Veselá“ – celý revír bude po dobu závodu zahájen 

18. květen – dětské rybářské závody – část revíru bude po dobu závodu zahájena 
15. červen – dětské rybářské závody – část revíru bude po dobu závodu zahájena 

21. - 23. červen – rybářský závod „Sumec“ - celý revír bude po dobu závodu zahájen 
září – „JCT“ Junior Carp Trophy - celý revír bude po dobu závodu zahájen 

 
 Opět připravujeme několik víkendů s možností non-stop lovu za účelem monitoringu 

kapra obecného a sumce velkého. Sledujte prosím webové stránky, fcb, zápisy … 

 
 Sumarizace 2018 …celkem bylo úloveno 3.031kg ryb. Mezi úlovky převládal kapr, 

kterého se ulovilo 751ks (2,74kg/ ks). Po delší době evidujeme nárůst úlovků dravých 
ryb. (candát 118ks, štika 47ks, sumec 41ks, okoun 65ks). Celkem bylo 
nesumarizováno 272ks povolenek. (6041 docházek) Bez úlovku bylo odevzdáno 
24ks povolenek.  

 
 Na RMV Veselá se měřily hodnoty kvality vody. Vše je v dobrých hodnotách. Na jaře 

není potřeba vápnit. 

 
 Návrh na úpravy MRŘ pro RMV Veselá č. 411 112 pro rok 2020 ...návrhy změn 

současného stavu: 

 
Bod č. 7 …Na jednu povolenku je možno si ponechat pouze 20 ks ryb (amur, candát, kapr, 
štika, nebo jejich kombinace). Po vyčerpání limitu si může člen zakoupit další povolenku za 
podmínky odevzdané „plné“ povolenky. Na další povolenku členu MO Mn. Hradiště není již 
poskytnuta sleva. 
 
Bod č. 10 …Zákaz lovu ryb z loděk, zanášení a zavážení nástrah a návnad všemi způsoby, 
umísťování bójí označujících krmná místa. Zavážecí lodička (i s echolotem) je povolena. 
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Bod č. 17 ...Parkování dvoustopých motorových vozidel je povoleno na vyznačených 
parkovištích. Mimo vyznačená místa je zakázáno parkování! Vjezd za zákazovou značku 
povolen členům MO Mn. Hradiště a držitelům povolenek k lovu na RMV Veselá. Vjezd a 
parkování na vlastní nebezpečí! Porušením pravidel pro parkování se vystavujete možnosti 
kárného řízení. 

 
5) 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) 
 

 Delegování členů na Členské výroční schůze v okolních organizacích – MO Bělá pod 
Bezdězem 23.2. 2019 od 14:00hod. příchozích pozvánek – př. Nohynek. 

 
 Delegování členů na Členské výroční schůze v okolních organizacích – MO Bakov 

nad Jizerou 3.3. 2019 od 10:00hod. příchozích pozvánek – př. Mareš. 

 
 Sumarizace povolenek k lovu za rok 2018 …celkem bylo zkontrolováno 540ks 

povolenek k lovu. Z toho 119ks CR a CS povolenek bylo odesláno ke zpracování na 
Územní svaz. 149ks územních povolenek bylo elektronicky zpracováno, potvrzeno p. 
Ing. Novotným a odesláno na Územní svaz. Dále bylo zpracováno 272ks povolenek 
na RMV Veselá, kde byla sumarizace opět odeslána na Územní svaz. Pokuta 100,-
Kč se dávala pouze v případě, že nebyla provedena sumarizace docházek a úlovků, 
nebo při závažných chybách. Letos jsme i prvně přistoupili i k udělování pokuty 500,-
Kč za neodevzdané sumáře viz. Usnesení 2018. Pokud můžeme udělovat pokuty 
členům MO, kteří sumář včas odevzdají byť s chybami nebo nevyplněný, tak 
nevidíme důvod, proč nepokutovat členy MO, kteří sumář neodevzdají vůbec. Bylo 
uděleno 8 pokut 100,-Kč za nevyplněný sumář nebo závažné chyby ve vyplňování. 
Dále pak 5 pokut 500,-Kč za nevrácený sumář. Za sumarizaci povolenek 2018 
odpovídá př. Ďurček Josef. 

 
 Na OÚ Mukařov byla zaslána žádost na pronájem rybníku v Borovici. Do dnešního 

dne bez odpovědi. Údajně bude na rybníku hospodařit obec sama. 

 
 Změna provozu kanceláře MO. V pátek 8. března bude kancelář mimořádně zavřená! 

Náhradní termín výdeje proběhne o den dříve ve čtvrtek 7. března. Děkujeme za 
pochopení! 

 
 
 

6) Hospodářský odbor 
 

 Pálení větví a rákosu na brigádách – on-line oznámit HZS Kladno - vedoucí brigád. 

 
 Hospodaření RZ Mukařov – závěrečné vyúčtování …náklady – 283.277,-Kč/ příjem – 

217.642,-Kč/ příchovek + zůstatek krmiva – 23.475,-Kč. Celkový hospodářský 
výsledek 2018: - 42.160,-Kč. 

 
 Podrobná zpráva z RZ Mukařov za rok 2018 je nedílnou součástí tohoto zápisu a je 

k dispozici na kanceláři MO. 
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7) Ekonomický odbor 
  

 Stav na účtu: běžný 736.640,-Kč. 
 

 Stav na účtu: termínovaný 20.058,-Kč. 
 

 S př. Dolejším průběžně (min. na konci kalendářního měsíce v době provozu 
kanceláře MO) kontrolovat prodej cenin. 

 
 Uhradit na účet města částku za užívání Volnočasového centra. (rybářský kroužek) 

Počet hodin za každý uplynulý kalendářní měsíc a konečnou částku předá př. 
Čermák. 

 
 Vyplatit odměnu za sumarizaci povolenek 3.000,-Kč pro př. Ďurček. (pro – 9/ proti – 

0/ zdržel se – 0) 
 

8) Odbor mládeže 
 

 Hodiny RK probíhají ve Volnočasovém centru, kde se děti učí teoretické výuce. 
 

 Dne 18.2. je plánovaná návštěva RZ Mukařov. 
 

 Nově je možnost sledovat činnost RK prostřednictvím facebooku. Byla založena 
facebooková stránka RK …Rybářský kroužek Lipánek, MO Mnichovo Hradiště. 

 
 

9) Kulturní odbor 
 

 Prezentace činnosti MO v Echu a Kamelotu. 

 
 Rybářský ples na obecním sále v Klášteře Hradišti nad Jizerou. K tanci a poslechu 

hraje kapela Piknik. Případná rezervace míst je možná u př. Tučka na tel. 
731 470 950. 
 

 Možnost daru (rybářský ples) do „štěstíčka“ v hodnotě brigádnických hodin 
…kontaktujte př. Tučka 731 470 950. 

 
 Přehled plánovaných kulturních akcí na první polovinu roku 2019:  

 
23. března – Výroční členská schůze 
23. března – rybářský ples 
04. května – veřejné rybářské závody „Veselá“ 2018 
18. května – rybářské závody pro mládež MO - RMV Veselá 
xx. červen – „Vodník“ 
15. června – veřejné rybářské závody pro mládež - RMV Veselá 
21. - 23. června – veřejné rybářské závody „Sumec“ - RMV Veselá 

 
 

10) Dozorčí komise 
 

*** 
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11) Rybářská stráž 

 
 Návrh vedoucího RS na odvolání dvou členů RS MO Mn. Hradiště (př. Bína Jiří, 

Vrabec Vladimír) za dlouholetou nečinnost. Výbor MO bere tuto informaci na vědomí. 
 

 V únoru 2019 je plánované školení RS o kterého se zúčastní 2 zájemci. Stav členů 
RS by tak zůstal na současných 15-ti. 

 
 

12) Různé 
 

 Školení nových členů: …Jaroslav Komárek, Martin Jireš, Lenka Jirešová, František 
Cabrnoch, Šrajer Martin, Buchar Vratislav 
 

 Převodka:  
                          z MO …Václav Telec 
                         do MO …Tomáš Krucina, Jiří Řehoř - 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. 
 
 

13) Termín příští schůze 
 

 12.03.2019 od 18:15 hod. 
 
Dne 12. února 2019                                                          
Vypracoval: př. Josef Ďurček 
 


