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Výborová schůze – 12.3.2019 
 
Výbor: př. Nohynek, Langr, Hýbner, Faltys, Tuček, Mareš, Běhounek, Ďurček 
Dozorčí komise: př. Javorek 
Hosté: př. 
Omluveni: př. Čermák, Šťastný 
 

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

 

 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 

 
1)  Kontrola zápisu 02/ 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_8 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) 
08/19 – do 23.3. - příprava na VČS a rybářský ples (výbor MO) 
09/19 – požádat o ustanovení nových členů RS (př. Langr) 
 
 
 
 

1) Kontrola zápisu 02/ 2019 
 

 Splněno: 
 
 Zrušeno:   

      
 Trvá: 01/19, 02/19, 08/19 

 
 Nové úkoly: 09/19 
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2) Došlá a odeslaná pošta 
 

 
 
 
 
 
 

3) VČS 2019 
 

 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, … 

 
 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, Javorek (Dolejší)_zpráva 
DK, Bejr_zpráva RS - úkol 08/19 (výbor MO) 
 

 Všichni jubilanti jsou písemně pozváni na VČS, kde jim bude předán dárkový koš. 
Dárkové koše budou k dispozici ještě týden po VČS na kanceláři MO pro případ, že 
se dotyčný nemůže dostavit na VČS. Následně budou dárkové koše přesunuty do 
cen na rybářský závod „Veselá“. 
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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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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 již výjimka nebude z MZe udělena. 

 
 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 

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

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

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

současného stavu pro VČS 2019 jsou v zápisu 02/ 2019. 

 

 Výbor jednal o stavu cejna. Populace je zde již zdegenerovaná. Uvažuje se o nákupu 
velkých cejnů a podpoře přirozené reprodukce tohoto druhu na revíru. V tomto 
případě musí zůstat ryby v revíru, aby to mělo nějaký smysl. Uvažuje se o zavedení 
horní hranice 30cm po dobu min. dvou let. Více proběhne na VČS. 
 
 

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) 

 
 Aktualizace cen vyplácení cestovních náhrad a nároku na stravné. Z SÚS obdržela 

MO aktualizovaný dokument. Dle doporučení ekonomů SÚS se stanovuje náhrada za 
1 ujetý km 6,-Kč bez ohledu na typ vozidla, výkon, spotřebu nebo druhu paliva. 
Stravné: 5 -12 h. …82,-Kč, 12 - 18 h. …124,-Kč, více než 18 h. …195,-Kč. Vyslat 
člena MO na služební cestu může pouze předseda nebo jednatel MO. Obdržené 
dokumenty z SÚS jsou nedílnou součástí tohoto zápisu a jsou dostupné na kanceláři 
MO … pro_8 proti_0/ zdržel se_0 
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 Účast zástupců MO na VČS v MO Bělé pod Bezdězem a Bakově nad Jizerou. 

 
 Pozvánka na schůzi MS Boseň na 30.3. Za MO se zúčastní př. Nohynek. 

 
 Návrh na odměnu za mimořádnou práci hospodáře 3.000,-Kč …pro_5 proti_1/ 

zdržel se_2. Př. Hýbner poukázal odměnu na Fond na nákup vodních ploch při sús. 
 

 Návrh na přispění do Fondu na nákup vodních ploch při sús částkou 5.000,-Kč 
…pro_7 proti_0/ zdržel se_1 

 
 
 

6) Hospodářský odbor 
 

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

 Probíhající brigády. Plánované brigády jsou dlouhodobě zveřejněny na webu a jsou 
v informačním letáku. V případě zájmu se informujte odpovědných osob. Kontakty 
jsou rovněž uvedeny v dokumentech výše. Mimořádné brigády …sledujte web, 
facebook, informace dostáváte i do nahlášených emailů. 

 
 I v letošním roce proběhne vícezarybnění. Jedná se o vysazení ryb nad rámec 

zarybňovacího plánu. Počet kg vychází ze sumarizace povolenek, která se provádí 
začátkem každého nového roku za předchozí rok. Vícezarybnění zajišťuje sús. Na 
oba pstruhové revíry (Mohelka 1, Zábrdka 1) bude vysazeno 150kg pstruha. Na 
Jizeru 6 pak 240kg kapra obecného. 

 
 Reorganizace pstruhových vod má za následek více ryb do příslušných pstruhových 

revírů. V našem případě bude do Mohelky vysazeno o 160 kg více. 
 
 

7) Ekonomický odbor 
  

 Stav na účtu: běžný 918.793,-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. 

 
 

8) Odbor mládeže 
 

 Dne 18.2. je proběhla návštěva RZ Mukařov. Podařená akce, která byla 
prezentována i na webu sús. 
 

 V případě dobrého počasí se kroužek od dubna přesune na RMV Veselá. 
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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. Lístky již nejsou k dispozici. Děkujeme! 
 

 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 
 

 Dne 11.2. proběhla schůzka členů DK, kde proběhlo hodnocení zadaných úkolů 
jednotlivých členů. Nebylo shledáno závad. 
 

 Předseda DK se z pracovních důvodů omlouvá z VČS. Zprávu DK přednese př. 
Dolejší.  

 
 Proběhla inventura na RZ Mukařov. Inventura se týkala zejména nářadí. Byl odepsán 

zničený a starý materiál. Nebylo shledáno závad. 
 

 Předseda DK se vrátil k hodnocení akcí před koncem roku. Všichni členi DK postupně 
navštívili jednotlivé akce. Nebylo shledáno závad. Poděkování všem zúčastněným. 
 

 
11) Rybářská stráž 

 
 V Praze na Zbraslavi proběhlo školení nových členů RS. Za MO se přihlásil př. 

Dvořák Jaromír a Čermák Filip. Oba úspěšně složili zkoušky. Počet činných členů RS 
v MO je 15. 
 

 Dne 5. 3. proběhlo společné školení členů RS z Mn. Hradiště a Bakova nad Jizerou. 

 
 Zjistit situaci ohledně počtu členů RS a případně zajistit ustanovení nových členů RS 

- úkol 08/19 (př. Langr) 
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12) Různé 
 

 Školení členů:  
Kasal Pavel, Stejskalová Martina, Jireš Bohuslav 
 

 Příjem nových členů v období 01-04/ 2019: 
 Vratislav Buchar, Filip Čtvrtlík, Tomáš Hradiský, Martin Jireš, Lenka Jirešová, 

Jaroslav Komárek, Zdeňka Luštická, Martin Šrajer, Magdalena Tůmová, Slavomír 
Vožický a Pavel Kasal …pro_8proti_0/ zdržel se_0/ 

 
 Převodka do MO: Tůma Stanislav, Suchomel Oto, Hoštička Marek …pro_8proti_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. 
 
 

13) Termín příští schůze 
 

 09.04.2019 od 18:15 hod. 
 
Dne 12. března 2019                                                          
Vypracoval: př. Josef Ďurček 
 


