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Výborová schůze – 14.5.2019 
 
Výbor: př. Nohynek, Hýbner, Faltys, Ďurček, Běhounek, Langr, Mareš 
Dozorčí komise: př. Javorek 
Hosté: př. 
Omluveni: př. Tuček, 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 04/ 2019 
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_7 proti_0/ zdržel se_0 

 

ÚKOLY: 
 

01/19 – do 28.02.- manipulační řád pro RZ Arnoštice, Přestavlky (př. Nohynek) 
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) 
18/19 – do 30.6. – připravit akci „Vodník“ jaro (př. Mareš) 
 
 

1) Kontrola zápisu 04/ 2019 
 

 Splněno: 10/19, 11/19, 12/19, 13/19, 14/19, 15/19, 16/19, 17/19 
 
 Zrušeno:   

      
 Trvá: 01/19 

 
 Nové úkoly: 18/19 
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2) Došlá a odeslaná pošta 
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3) 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 
 

 Udržujte pořádek! 
 

 Schválené termíny „non-stop“ lovu. Je nutné se před započetím lovu podrobně 
seznámit s vydaným Rozhodnutím z MZe včetně podmínek pro tento lov. Vše je 
k dispozici na kanceláři MO, nástěnkách, webu MO a na nástěnce na RMV Veselá. 

 
5.7.2019 od 00:00 hod. do 04:00 hod. 
6.7.2019 od 00:00 hod. do 04:00 hod. 
7.7.2019 od 00:00 hod. do 04:00 hod. 

 
20.7.2019 od 00:00 hod. do 04:00 hod. 
21.7.2019 od 00:00 hod. do 04:00 hod. 

 
10.8.2019 od 00:00 hod. do 04:00 hod. 
11.8.2019 od 00:00 hod. do 04:00 hod. 

 
24.8.2019 od 00:00 hod. do 04:00 hod. 
25.8.2019 od 00:00 hod. do 04:00 hod. 

 
14.9.2019 od 00:00 hod. do 04:00 hod. 
15.9.2019 od 00:00 hod. do 04:00 hod. 
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4) Organizační záležitosti 

  
 Redistribuce pstruhových revírů se týká pouze Mohelky. V podstatě jde o to, že se 

bude Mohelka více zarybňovat. (lipan, Po, Pd) 

 
 Do 31.5. zaslat na sekretariát případné návrhy změn pro Popisy revírů pro rok 2020-

2021. Zkontrolovat aktuální kontakty na MO. – Za MO jsou popisky beze změn. 
V zadní části bude doplněn email na p. jednatele MO. (Změnu nahlásí př. Hýbner.) 

 
 Proběhlo ustanovení nový členů RS. Př. Dvořák Jaromír a Čermák Filip. Stav RS je 

15 členů. 

 
 Kancelář MO bude otevřena do konce května. V měsících leden – březen byla 

kancelář MO otevřena 2x v týdnu. V měsících duben – květen 1x v týdnu. Veškeré 
úkony spojené s členskými povinnostmi měly být hotové do konce dubna včetně 
platby za členskou známku. Další případné mimořádné úkony bude provádět p. 
Zikánová z domova po předchozí tel. domluvě. (tel. 734 532 387). Za mimořádný 
úkon bude účtován poplatek 50,-Kč.  

 
 Hostovské povolenky na RMV Veselá je možné zakoupit v pracovní době ve 

Stavebninách Nohynek & Nohynek. (tel. 602 353 601) 

 
 Proplacení štěrku na RMV Veselá …př. Pelikovský David kontaktoval předsedu MO 

s žádostí o proplacení štěrku, který byl navezen na cestu RMV Veselá. Na výborové 
schůzi v únoru 2019 bylo řečeno, že štěrk je směnou za brigádnické hodiny pro dva 
členy MO. Stejně tomu bylo i v předchozím roce. Tak se k tomu přistupovalo. Kdyby 
bylo předem řečeno, že se bude jednat o nákup. Udělala by se řádná objednávka a 
poptalo by se více dodavatelů. Štěrk se proplácet nebude. 

 
 
 

5) 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. 

 
 Možnost mimořádné brigády. V průběhu dalších měsíců bude potřeba sekat dvůr na 

kanceláři, štípat dřevo (na kanceláři), udržovat pořádek na RMV Veselá a vyčistit 
koryto na Hořeních Přestavlkách. Pokud máte zájem, informujte se u předsedy, 
jednatele, nebo dalších funkcionářů MO. 

 
 Zarybnění Mohelka: Pd - 130kg, Po - 40kg 

 
 Zarybnění Zábrdka: Pd - 110kg, Po – 40kg 

 
 Zarybnění Jizera: Pd - 100kg   
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 Byla oslovena členská základna ohledně pomoci s rozvozem násad.  Kladná reakce 

od 4 členů. Kontakty byly předány HO. 

 
 Hospodář informoval o úhynu ryb na RMV Veselá. Úhyn je způsoben jarní virénií. 

S úhynem se potýkají v celém svazu především na stojatých vodách. Čeká se na oteplení. 

 
 Na KÚ byla podána žádost o zrušení zarybňovací povinnosti na násadu lína do 

Jizery. Zároveň o ponížení násady cejna o polovinu. (na 1.000ks) Za uspořené 
peníze bude zvýšena násada lipana podhorního. 
 

 
 
 

6) Ekonomický odbor 
  

 Stav na účtu: běžný 1.123.611,-Kč. 
 

 Stav na účtu: termínovaný 110.058,-Kč. 
 

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

 
 
 
 

7) Odbor mládeže 
 

 Závěrečné zkoušky proběhly dne 13.5. na RMV Veselá. Osvědčení získalo 18 nových 
dětí. 
 

 Poděkování členům OM za činnost. 

 
 Dne 18.5. proběhnou na RMV Veselá dětské rybářské závody určené pouze pro 

rybářský kroužek. 

 
 
 
 

8) Kulturní odbor 
 

 Prezentace činnosti MO v Echu a Kamelotu. 
 

 Na RMV Veselá proběhly rybářské závody. Poděkování všem za organizaci a hladký 
průběh. 

 
 Vyúčtování RZ Veselá bylo předáno včas na DK. Výtěžek 13.920,-Kč byl předán do 

pokladny. 

 
 Vodník jaro – úkol 18/19 (př. Mareš) 

 
 
 

 Přehled plánovaných kulturních akcí na první polovinu roku 2019:  
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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 

 
 
 

9) Dozorčí komise 
 

 Poděkování všem za pořadatelství a činnost na RZ Veselá. 
 

 Řešen přestupek za používání srkačky na RMV Veselá. Byla zadržena a následně i 
odebrána povolenka k lovu. Proběhlo proškolení. 

 
 
 

10) Různé 
 

 Školení členů:   
 

 Příjem nových členů v období 04 - 05/ 2019:  Rosulek Jan, Tůma Stanislav, Finger 
Jan, Jakub Hradiský, Jakub Verecký, Ráškay Štefan, Benedikt Vít, Jireš Bohumil, 
Šrajer Petr - pro_7 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. 

 
 Žádost organizace Lovi-post o příspěvek do „tomboly“ – 2x poukaz na pstruha - 

pro_7 proti_0/ zdržel se_0 

 
 Možnost prezentace činnosti na Dětském sportovním dnu v Mn. Hradišti dne 1.6. – 

V měsíci červnu pořádá MO akci pro školy „Vodník“ a víkendové závody „Sumec“ na 
RZ Veselá. Současně probíhá i závod „O pohár předsedy SÚS“, kde budou přítomni 
vedoucí OM. Není nikdo, kdo by akci v Mnichově Hradišti organizačně zajistil.  

 
 
 

11) Termín příští schůze 
 

 11.06.2019 od 18:00 hod. 
 
Dne 14. května 2019                                                          
Vypracoval: př. Josef Ďurček 
 


