
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 

 

Výborová schůze – 12.11.2019 
 
Výbor: př. Nohynek, Hýbner, Běhounek, Langr, Faltys, Čermák, Tuček, Mareš, Šťastný 
Dozorčí komise: př. Kutáč 
Hosté:  
Omluveni: př. Ďurček 
 

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

 

 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 

 
1)  Kontrola zápisu 10/ 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_9/ proti_0/ zdržel se_0 

 
 

ÚKOLY: 
 

01/19 – do 28.02.-manipulační řád pro RZ Arnoštice, Přestavlky (př. Nohynek) 
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 20.11.- hospodářské vyrovnání (př. Faltys, Hýbner) 
24/19 – do 12.11.- ocejchovat váhy (př. Nohynek) 
25/19 – do 07.12.- vánoční jarmark (př. Mareš) 
26/19 – zajistit zimní režim na revírech (hospodářský odbor) 
27/19 – do 31.12. zažádat na sús o vyjímky z denní doby lovu_RMV (př. Langr) 
28/19 – do 10.12. připravit rozpočty na rok 2020 (př. Hýbner, Čermák, Bejr, Javorek, Faltys) 
29/19 – do 10.12. aktualizovat informační leták 2020 (př. Ďurček) 
30/19 – do 10.12. aktualizovat Místní rybářský řád pro RMV Veselá (př. Ďurček) 
31/19 – do 10.12. připravit sponzorské dary za MO, pachtovné (výbor MO) 
32/19 – do 10.12. připravit návrhy povolenek zdarma za činnost pro MO (výbor MO) 
33/19 – do 15.12. připravit vše potřebné před vánočním prodejem ryb (př. Mareš–výbor MO) 
34/19 – do 10.12. zkontrolovat a zapsat do brig. sešitu brigádnické hodiny (výbor MO) 
35/19 – do 10.12. připravit finanční odměny pro předsedu, jednatele, místopředsedu, 
vedoucího HO a výdejce povolenek (př. Faltys) 
36/19 – do 23.12. podílet se na výsadbě třešňové aleje (př. Ďurček) 
37/19 – do 10.12. kontrola pokladny ke konci roku (př. Faltys, Javorek, Zikánová) 
38/19 – do 31.12. podat žádost o příspěvek na celoroční činnost (př. Faltys, Nohynek, Langr) 
39/19 – do 15.1.  označit stromy k odstranění na RMV (př. Tuček) 
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1) Kontrola zápisu 10/ 2019 
 

 Splněno: 24/19 
 
 Zrušeno:   

      
 Trvá: 01/19, 21/19, 22/19, 23/19, 25/19 

 
 Nové úkoly: 26/19, 27/19, 28/19, 29/19, 30/19, 31/19, 32/19, 33/19, 34/19, 35/19, 36/19, 

37/19, 38/19, 39/19 
 
 
 

 
 

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. 
 

 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. 
 

 Označit poškozené stromy k odstranění. Požádat o povolení na OŽP MH – úkol 39/19 
př. Tuček. 

 

 
4) Organizační záležitosti. 

 
 Zažádat o zrušení lovné míry pro sumce velkého na RMV Veselá do roku 2025. 

(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. 
 

 Dne 20.11 proběhne v sídle SÚS hospodářské vyrovnání – úkol 23/19 př. Faltys, 
Hýbner. 

 
 Zajistit „zimní“ režim na našich revírech – úkol 26/19 př. hospodářský odbor. 

 
 Zažádat na MZe o vyjímky z denní doby lovu pro rok 2020 včetně kulturních akcí – 

úkol 27/19 př. Langr. 

 
 Připravit vše potřebné před vánočním prodejem ryb. Propagace, banner, rozhlas, 

periodika, objednávka ryb, … – úkol 33/19 př. Mareš - výbor MO. 
 

 MO byla požádána městem MH, zda by se nepodílela na výsadbě třešňové aleje. 
Akce proběhne 23.11.2019. Děkujeme všem, kteří zareagovali a hodlají se zapojit – 
úkol 35/19 př. Ďurček. 

 
 Výbor vyslovuje poděkování př. Rymplovi a Bergmanovi za opětovnou pomoc při 

monitoringu kormorána na našich revírech. 

 
 Kontrola pokladny ke konci roku – úkol 37/19 př. Faltys, Javorek, Zikánová. 

 
 Podat žádost na MěÚ o příspěvek na celoroční činnost – úkol 38/19 př. Faltys, 

Nohynek, Langr. 

 
 MO byla oslovena SÚS o možnosti výhodného nákupu bund pro RS. Jedná se o 

jednotnou ústroj v rámci SÚS. Finální cena s nášivkami je 1.077,-Kč.  Od SÚS obdrží 
MO příspěvek 627,-Kč/ ks. (Počet kusů záleží na počtu aktivních členů RS na 
základě vyhodnocení počtu kontrol v roce 2018.) Zbytek z ceny uhradí MO …výbor 
MO schvaluje nákup bund pro všechny členy RS. O dalším rozdělení rozhodne 
vedoucí RS na základě činnosti jednotlivých členů RS - pro_9/ proti_0/ zdržel se_0. 
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 Životní jubilea a vyznamenání. 

85 – př. Čech Zdeněk 
80 – př. Kučera Karel, Otto Tomáš, 
75 – př. Buryánek Karel, Martoník Josef 
70 – př. Čermák Miroslav, Vavřík Miloslav, Kašpar Bohumil, Mencl Jan, Studničný Bohuslav 
 

 Odznak za dlouholeté členství u ČRS. 

př. Slavík Zdeněk, Flanderka Josef, Kořínek Jan, Kaplan Jiří, Košťák František 
 

 Bronzový odznak 
př. Burda Tomáš, Prokorát Lukáš 
 

 Stříbrný odznak 
př. Hladík Radoslav 
 

 Zlatý odznak 
--- 
 

 Medaile za mimořádné zásluhy o rozvoj ČRS 
př. Bergman František 
 

pro_7/ proti_0/ zdržel se_2 
 

 Prostřednictvím př. Tučka byla podána žádost o propůjčení RMV Veselá za účelem 
uspořádání rybářského závodu Ouklej cup Veselá 2020. Termín je 9. – 12. 4. 2020. – 
výbor MO schvaluje propůjčení revíru za stejných podmínek, jako tomu bylo v roce 
2019 s tím, že příspěvek na zarybnění ve výši 10.000,-Kč bude zaslán na účet MO 
nejpozději 14 dní před termínem závodu - pro_9/ proti_0/ zdržel se_0. 
 

 Do 10.12. upřesnit termíny podle požadavků na pořádání závodů na RMV Veselá, 
aby mohly být zapracovány do plánu akcí 2020. 
Schválen :  
Ouklej Cup Veselá – 9.-12.4.2002 
RZ Veselá - 2.5.2002 
 

 Schválen termín VČS 2020 – 21.3.2020 na sále OÚ v Klášteře Hradišti nad Jizerou. 
Př. Langr podá na OÚ v Klášteře Hr. nad Jizerou oficiální žádost - pro_9/ proti_0/ 
zdržel se_0  
 

 Rybářský ples proběhne dne 21.3.2020 na sále OÚ v Klášteře Hradišti nad Jizerou. 
 
 

Následující úkoly elektronicky odeslat členům výboru do 30.11., aby mohla 
proběhnout předběžná korekce a na příští schůzi výboru bylo pouze hlasováno. 

 
 Připravit rozpočty jednotlivých odborů na rok 2020 a předat je ekonomovi MO – úkol 

28/19 př. Hýbner, Čermák, Bejr, Javorek, Faltys 

 
 Aktualizovat Informační leták a zaslat ho emailem na členy výboru k seznámení  – 

úkol 29/19 př. Ďurček 

 
 Aktualizovat Místní rybářský řád na RMV Veselá a zaslat ho emailem na členy výboru 

k seznámení – úkol 30/19 př. Ďurček 
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 Připravit seznam sponzorských darů za MO, pachtovné – úkol 31/19 výbor MO 

 
 Připravit seznam povolenek zdarma na rok 2020 – úkol 32/19 výbor MO 

 
 Zapsat do brigádnického sešitu hodiny za rok 2019 – úkol 34/19 výbor MO 

 
 Připravit finanční odměny pro předsedu – 6 tis., jednatele 6 tis., místopředsedu 6 tis., 

vedoucího HO 6tis. a výdejce povolenek 8 tis. za rok 2019 – úkol 34/19 př. Faltys 
 

 
 

5) Hospodářský odbor 
 

 Dne 10.10. bylo nasazeno na RMV Veselá 100kg lína obecného. Na Jizeru bylo 
nasazeno 20kg lína obecného. Vše o průměrné hmotnosti 0.35kg/ ks. 
 

 Dne 10.10. bylo na Jizeru mimořádně nasazeno 3000ks podoustve. Rybka měla 
12cm a cena byla 3,50Kč/ ks. 

 
 Dostatečná zásoba krmiva na celý rok 2020 – zaplaceno a uskladněno v ZD Březina. 

 
 

6) Ekonomický odbor 
  

 Stav na účtu (září): běžný 972.743,-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 
 

 Rybářský kroužek ukončil výuku na RMV a přesunul se do učebny volnočasového 
centra.  
 

 Hodiny probíhají každé pondělí od 15:30 hod. 

 
 Aktuálně RK navštěvuje 21 dětí. 

 
 K pomoci při vedení mládeže se přidal př. Kadeřábek. 

 
 Za odměnu 10 tis. od SÚS za činnost RK v roce 2018 byly pořízeny čepice a trička 

pro mládež s potiskem identifikace člena kroužku MO Mn. Hradiště. 
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8) Kulturní odbor 
 

 Prezentace činnosti MO v Echu a Kamelotu. 
 

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

 
 Předpříprava vánočního prodeje ryb – úkol 33/19 př. Mareš – výbor MO 

 
 Přehled plánovaných kulturních akcí na druhou polovinu roku 2019:  

 
 

07. prosinec – vánoční jarmark – náměstí MH – př. Mareš 
 

22.-23. prosinec – prodej ryb – kancelář MO – př. Mareš 
 

 
 

9) Dozorčí komise 
 

 Bez návrhů a připomínek. 
 
 
 

10) Různé 
 

 Školení členů: 0 
 

 Příjem nových členů v období: 

 
 bude schválen hromadně v příští schůzi 
 

 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. 

 
 
 

11) Termín příští schůze 
 

 10.12.2019 od 18:00 hod. 
 
Dne 12. listopadu 2019                                                          
Obsahově připravil : př. Ďurček 
Doplnil dle jednání : př. Nohynek 
 


