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Výborová schůze – 08.10.2019 
 
Výbor: př. Nohynek, Hýbner, Běhounek, Langr, Faltys, Ďurček 
Dozorčí komise: př. Javorek 
Hosté: př. 
Omluveni: př. Čermák, Tuček, Mareš, 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 09/ 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)  Rybářská stráž 
11)  Různé 
12) Termín příští schůze výboru 

 
Schválení programu jednání: pro_6/ proti_0/ zdržel se_0 

 
 

ÚKOLY: 
 

01/19 – do 28.02.-manipulační řád pro RZ Arnoštice, Přestavlky (př. Nohynek) 
19/19 – do 13.09.-připravit akci „Vodník“ podzim (př. Mareš) 
20/19 – do 30.09.-vyúčtování CR a CS povolenek (př. Faltys, Zikánová, Dolejší) 
21/19 – do 12.11.-vyj. na zrušení míry sumce v. na RMV Veselá (př. Nohynek, Langr) 
22/19 – do 12.11.- dotace na výsadbu stromů MŽP (př. Nohynek, Ďurček) 
23/19 – do 12.11.- hospodářské vyrovnání (př. Faltys, Hýbner) 
24/19 – do 12.11.- ocejchovat váhy (př. Nohynek) 
25/19 – do 07.12.- vánoční jarmark (př. Mareš) 
 
 

1) Kontrola zápisu 09/ 2019 
 

 Splněno: 19/19, 20/19 
 
 Zrušeno:   

      
 Trvá: 01/19 

 
 Nové úkoly: 21/19, 22/19, 23/19, 24/19, 25/19 
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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. 

 
 Je špatný stav stromu (topol) v zadní části (pod houpačkou). Výbor MO nedoporučuje 

v tomto místě rybařit. Topol se nachází mimo pozemky MO a není možné strom 
porazit. Majitelka pozemku byla na situaci upozorněna, ale se stávajícím stavem 
nehodlá evidentně nic dělat. 
 

 Správcem RMV Veselá se stává př. Burda Jiří. 

 
4) Organizační záležitosti. 

 
 MO byla přiznána dotace z MZe „Podpora biologické diverzity rybích populací 

v povrchových vodách určená pro uživatele rybářských revírů“ v celkové výši 38.584,-
Kč. 

 
 Zažádat o zrušení lovné míry pro sumce velkého na RMV Veselá. 

(Dlouhodobě_Vyjímka se udělovala na tříleté období.) – úkol 21/19 př. Nohynek, 
Langr 
 

 Zjistit možnost získání dotace od MŽP na výsadbu stromů na RMV Veselá – úkol 
22/19 př. Nohynek, Ďurček 
 

 Hospodářské vyrovnání – úkol 23/19 př. Faltys, Hýbner 
 

 Odměna př. Milnerovi za vytápění kanceláře v sezóně 2020 ve výši 2.500,-Kč - 
pro_6/ proti_0/ zdržel se_0 

 
 Ocejchovat váhy (i na Mukařově) – úkol 24/19 př. Nohynek 
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5) Hospodářský odbor 
 

 Dne 17.09. bylo nasazeno na RMV Veselá 500kg kapra obecného o průměrné 
hmotnosti 2,8kg/ ks. 
 

 Dne 24.09. bylo nasazeno na Jizeru 1000ks jelce tlouště. (velikost 6cm ) 
 

 Do konce roku proběhne zarybnění revírů candátem, cejnem, línem a bílou rybou. 
 
 

6) Ekonomický odbor 
  

 Stav na účtu (září): běžný 1.156.822,-Kč. 
 

 Stav na účtu (září): termínovaný 110.058,-Kč. 
 

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

 
 
 

7) Odbor mládeže 
 

 Hodiny rybářského kroužku probíhají každé pondělí od 15:30 hod. na RMV Veselá. 
Děti se učí LRU. Stále je možnost se přihlásit. 

 
 
 

8) Kulturní odbor 
 

 Prezentace činnosti MO v Echu a Kamelotu. 
 

 Dne 13.09. proběhla na kamínkách u Jizery akce Vodník. Akce se zúčastnilo na 150 
dětí ze základní školy v Mn. Hradišti. Akci lze hodnotit za velice úspěšnou. 
Poděkování všem, kteří se podíleli na organizaci. 
 

 Příprava akce na vánoční jarmark – úkol 25/19 př. Mareš 
 

 Přehled plánovaných kulturních akcí na druhou polovinu roku 2019:  
 

13. září – „Vodník“ 
07. prosinec – vánoční jarmark – náměstí MH 
xx. prosinec – prodej ryb – kancelář MO 

 
 
 

9) Dozorčí komise 
 

 Přes prázdniny byly řešeny dva přestupky. Povolenky k lovu byly zadrženy na 3 
měsíce.  
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10) Rybářská stráž 

 
 Dne 23.09. proběhla schůze členů rybářské stráže. Vyhodnocen byl první půlrok 

činnosti včetně prázdnin. Dále pak kontroly v období udělených vyjímek od MZe.  
 

 Byla naplánována činnost do konce roku. 
 

 Výboru MO bylo předáno několik podmětů vyplývajících z kontrol. Nejčastější 
prohřeškem je nepřítomnost u prutů zejména ve večerních hodinách. V příštím 
období bude RS při posuzování prohřešků rybářů jednotně postupovat. Za některé 
bude lovící napomenut a za ty podstatnější bude na místě zadržena povolenka 
k lovu. Závažnějším prohřeškem je právě nepřítomnost u prutů, kdy není možné 
lovícího probudit ani simulací záběru u nahozených prutů. 
 

 Výboru MO a DK byl předán podmět k nevydání povolenky k lovu na rok 2020 členovi 
MO Mn. Hradiště, který se při kontrolách choval nevhodně k RS, vulgárně urážel 
členy RS a měl nepořádek na lovném místě, který uklidil až pod dohledem RS. 
 

 Vedoucí RS by byl rád informován o každém vysazování ryb do našich revírů, aby 
mohla RS reagovat na aktuální situaci. 

 
 

11) Různé 
 

 Školení členů:  
 

 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. 

 
 
 
 

12) Termín příští schůze 
 

 12.11.2019 od 18:00 hod. 
 
Dne 08. říjen 2019                                                          
Vypracoval: př. Josef Ďurček 
 


