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

Výborová schůze – 11.6.2019
Výbor: př. Nohynek, Tuček, Langr, Čermák, Šťastný, Faltys, Ďurček, Mareš
Dozorčí komise: př. Javorek
Hosté: př.
Omluveni: př. Hýbner, Běhounek
Jednání se účastní nadpoloviční většina členů výboru, schůze je usnášeníschopná.
Předseda MO přivítal všechny členy výboru a předsedu DK.

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1) Kontrola zápisu 05/ 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_8/ proti_0/ zdržel se_0

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

1) Kontrola zápisu 05/ 2019
 Splněno: 18/19
 Zrušeno:
 Trvá: 01/19
 Nové úkoly:
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2) Došlá a odeslaná pošta

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!
 Do konce roku proběhne výsadba stromů (dub letní) na RMV Veselá. Stromy jsou
napadeny a postupně odumírají. Je potřeba postupně začít stromy obměňovat.
 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.
www.rybarimh.cz, info@rybarimh.cz
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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.

4) Organizační záležitosti
 Hostovské povolenky na RMV Veselá je možné zakoupit v pracovní době ve
Stavebninách Nohynek & Nohynek. (tel. 602 353 601)
 Novým členům RS byla zakoupena razítka s číslem odznaku.

5) Hospodářský odbor
 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 Jizera 6.
Pokud máte zájem, informujte se u předsedy, jednatele, nebo dalších funkcionářů
MO.
 Je potřeba urychleně vylovit rybník v Hořeních Přestavlkách. Přes vyčištění strouhy je
rybník opět na suchu. Termín výlovu se projedná s hospodářem MO.
 Ve čtvrtek 13.6. proběhne násada ročka parmy z dotace. Zajistí př. Javorek případně
př. Banýr.
 Hospodaření RZ Mukařov. Příjmy – 189.883,-Kč, výdaje – 132.883,-Kč.
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6) Ekonomický odbor
 Stav na účtu: běžný 1.118.789,-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
 Úspěšně proběhly rybářské závody pro 1. ročník. Poděkování všem.
 Dne 15.6. proběhnou na RMV Veselá veřejné dětské rybářské závody. (Pouze pro
děti do 15-ti let.)

8) Kulturní odbor
 Prezentace činnosti MO v Echu a Kamelotu.
 RZ Sumec. Dne 21.-.23.6. Startovní listina je plná. Více Info na webu.
 Vodník proběhne dne 14.6. na kamínkách u Jizery za účasti cca. 165 dětí – úkol
18/19 (př. Mareš)
 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
14. červen – „Vodník“
15. června – veřejné rybářské závody pro mládež - RMV Veselá
21. - 23. června – veřejné rybářské závody „Sumec“ - RMV Veselá

9) Dozorčí komise
 Dodržování pravidel pro zůstatek v pokladně. V době, kdy neprobíhá výdej
povolenek, bude v pokladně max. 15.000,- v hotovosti.
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10)

Různé

 Školení členů: Veronika Švermová, Hradišťský Jakub
 Příjem nových členů v období xx - xx/ 2019:
 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 na kanceláři.
 Možnost prezentace činnosti na akci Zažijte Hradiště jinak. Akce proběhne dne
14.9.2019 na náměstí v Mnichově Hradišti. – V daný termín bude plánovaná akce
Vodník – podzim. Organizačně nejsme schopni akci zajistit.
 V měsících červenec, srpen se nebudou probíhat schůze výboru MO.

11)

Termín příští schůze

 10.09.2019 od 18:00 hod.
Dne 11. června 2019
Vypracoval: př. Josef Ďurček
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