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Výborová schůze – 10.4.2019 
 
Výbor: př. Nohynek, Hýbner, Faltys, Tuček, Čermák, Šťastný, Ďurček 
Dozorčí komise: př. Kutáč 
Hosté: př. 
Omluveni: př. Běhounek, Langr, Mareš 
 

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

 

 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 

 
1)  Kontrola zápisu 03/ 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)  Různé 
12) Termín příští schůze výboru 

 
Schválení programu jednání: pro_7 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) 
10/19 – do 25.4. - potvrdit účast na jednání reorganizace pstr. vod na SÚS (př. Nohynek, Langr) 
11/19 – dne 18.4. kontrolní výbor na MěÚ MH,podepsat dotace 2019 (př. Nohynek, Langr, Faltys) 
12/19 – do 14.5. - topol na RMV v havarijním stavu, písemně inf. majitelku pozemku (př. Langr) 
13/19 – do 14.5. - odeslat Usnesení z VČS 2019 na sekretariát SÚS (př. Ďurček) 
14/19 – do 4.5. - příprava závodu „Veselá“ + propagace (výbor MO) 
15/19 – do 14.5. - informovat základnu o podílení se na rozvozu ryb, brigáda dřevo (př. Ďurček) 
16/19 – do 30.6. - renomovat nástěnky na kanceláři MO (př. Ďurček) 
17/19 – do 13.5. – připravit Osvědčení pro RK (př. Hýbner) 
 

1) Kontrola zápisu 03/ 2019 
 

 Splněno: 02/19, 08/19, 09/19 
 
 Zrušeno:   

      
 Trvá: 01/19 

 
 Nové úkoly: 10/19, 11/19, 12/19, 13/19, 14/19, 15/19, 16/19, 17/19 
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2) Došlá a odeslaná pošta 
 

 
 
 
 

3) VČS 2019 
 

 Poděkování všem za přípravu a hladký průběh.  
 

 Poděkování hostům a členům MO, kteří si udělali jednou v roce cca. 4 hodiny čas na 
zprávy funkcionářů MO, a přišli si rozhodnout o dalším hospodaření a pravidlech pro 
rok následující. 
 

 Usnesení včetně zápisu je dostupné na webu MO. Usnesení bylo odesláno na 
sekretariát Středočeského územního svazu - úkol 13/19. (př. Ďurček) 
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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. Je požádáno na MZe. Zatím jsou povoleny 
vyjímky pro sportovní akce. Pro odlovy čekáme na vyjádření. Sledujte prosím webové 
stránky, fcb, zápisy … 
 

 Udržujte pořádek! 

 
 

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) 
 

 Jednorázový příspěvek 90.000,-Kč na roční činnost pro MO od města Mnichovo 
Hradiště. Městu patří velké poděkování za podporu činnosti. 

 
 Účast na jednání reorganizace pstruhových revírů v sídle SÚS v Praze. (30.4.2019) 

Potvrdit účast do 25.4. na uvedený kontakt.( př. Langr) Za MO se zúčastní předseda 
MO př. Nohynek. Služební cesta odsouhlasena. V případě neúčasti vystavit plnou 
moc hospodáři MO, který ji bude zastupovat - úkol 10/19. (př. Nohynek, Langr) 

 
 Nákup slunečníku 3x3m za 2.000,-Kč. Slunečník bude v boudě na RMV Veselá. Je 

možné ho usadit do nových dřevěných stolů - pro_7 proti_0/ zdržel se_0. 
 

 



Český rybářský svaz, z.s., 
místní organizace Mnichovo Hradiště 

Sokolovská 1464, 295 01 Mnichovo Hradiště 
   IČ: 18572022    

www.rybarimh.cz, info@rybarimh.cz                                                           facebook: ČRS MO Mn. Hradiště 

 

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. 

 
 Zarybnění Jizera 6: kapr K3 – 240kg (dotace z SÚS na vícezarybnění), kapr K3 – 

1500kg, štika – 100kg (50-90cm) 

 
 Zarybnění RMV Veselá: kapr K3 – 1500kg, štika – 50kg (50-90cm) 

 
 Zarybnění Mohelka: Pd - 75kg (dotace z SÚS na vícezarybnění) 

 
 Zarybnění Zábrdka: Pd - 75kg (dotace z SÚS na vícezarybnění) 

 
 I v následujících dnech bude probíhat zarybnění pstruhových vod před začátkem 

pstruhové sezóny. 

 
 Informovat písemně majitelku pozemku o havarijním stavu topolu „pod houpačkou“. 

Strom je suchý a dutý je potřeba situaci řešit - úkol 12/19. (př. Langr) 

 
 Správcem rybníku na Spodních Přestavlkách je př. Tuček. Hoření Přestavlky př. 

Šťastný a Arnoštice př. Hýbner. 

 
 Oslovit členskou základnu, zda je někdo ochoten pomoci s rozvozem ryb. Rozvoz 

probíhá nejvíce ve všedních dnech v dopoledních hodinách - úkol 15/19. (př. Ďurček) 

 
 Oslovit členskou základnu o možnosti splnění brigádnických hodin štípáním dřeva na 

kanceláři MO - úkol 15/19. (př. Ďurček) 

 
 Na skladě máme 200 pytlů obilí po 50kg. Odběr může učinit pouze př. Tuček nebo 

Hýbner.  
 

 Poděkování všem za hojnou účast na brigádách na RMV Veselá. 
 
 

7) Ekonomický odbor 
  

 Stav na účtu: běžný 1.088.997,-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. 
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8) Odbor mládeže 
 

 RK opět navštěvuje RMV Veselá kde probíhá nácvik LRU. (každé pondělí od 15:30 – 
17.30) 
 

 Hospodář a vedoucí RS byli informováni o činnosti RK na RMV Veselá. 
 

 Závěrečné zkoušky proběhnou dne 13.5. Podle počasí proběhnou přímo na RMV 
Veselá. Připravit osvědčení pro RK - úkol 17/19. (př. Hýbner) 

 
 

9) Kulturní odbor 
 

 Prezentace činnosti MO v Echu a Kamelotu. 

 
 Proběhl rybářský ples na obecním sále v Klášteře Hradišti nad Jizerou. Akce dopadla 

velice dobře. Poděkování všem za organizaci. 

 
 Vyúčtování z plesu bylo včas odesláno na všechny členy výboru a na předsedu DK. 

Zisk z plesu 32.433,-Kč. Př. Ďurček předal do pokladny 2. dubna 22.830,-Kč a př. 
Tuček celkem 9.603,-Kč. 

 
 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 rybářský kroužek MO - RMV Veselá 
xx. červen – „Vodník“ 
15. června – veřejné rybářské závody pro mládež - RMV Veselá 
21. - 23. června – veřejné rybářské závody „Sumec“ - RMV Veselá 

 
 Příprava na RZ Veselá: 

         hlavní pořadatelé – př. Langr, Mareš, Dolejší 
         občerstvení – SDH Klášter Hradiště - zajistí př. Tuček 
         rozhodčí, parkoviště – př. Ďurček 
         ceny – př. Ďurček 
         startovní čísla – př. Tuček,  
         návoz materiálu, stavba zázemí –  př. Tuček 
         bourání zázemí, odvoz materiálu – př. Nohynek 
         hájení, ozvučení – př. Mareš 
         noční hlídání – př. Koloc 
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10) Dozorčí komise 
 

 Poděkování všem za pořadatelství a činnost na VČS a rybářském plesu. 
 

 Na RMV Veselá byla zadržena jedna povolenka za provinění proti Bližším 
podmínkám výkonu rybářského práva. V nejbližší době proběhne kárné řízení. 

 
 Každý lovící je povinen se před započetím lovu seznámit s podmínkami rybolovu pro 

daný revír. Bližší podmínky výkonu rybářského práva jsou všeobecná věc, která platí 
pro všechny rybáře + je možné dále podmínky upravovat, doplňovat viz. Místní 
rybářský řád pro RMV Veselá. 

 
 

11) Různé 
 

 Školení členů:  Finger Jan 
 

 Příjem nových členů v období 04-08/ 2019: 
 

 Převodka do MO:  
 

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

hod. 
 
 
 

12) Termín příští schůze 
 

 14.05.2019 od 18:15 hod. 
 
Dne 10. března 2019                                                          
Vypracoval: př. Josef Ďurček 
 


