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Výborová schůze – 10.12.2019 
 
Výbor: př. Nohynek, Běhounek, Langr, Faltys, Čermák, Tuček, Mareš, Ďurček 
Dozorčí komise: př. Javorek 
Hosté:  
Omluveni: př. Šťastný, Hýbner 
 

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

 

 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 

 
1)  Kontrola zápisu 11/ 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) 
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) 
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) 
40/19 – do 15.2.  sumarizace povolenek k lovu 2019 (př. Ďurček) 
41/19 – do 31.12. připravit kancelář na výdej povolenek (př. Ďurček) 
42/19 – do 31.12. zaslat na MZe vyhodnocení udělených vyjímek na RMV (př. Langr) 
43/19 – do 31.12. aktualizovat nástěnku na RMV (př. Langr) 
 



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 

 

1) Kontrola zápisu 11/ 2019 
 

 Splněno: 21/19, 23/19, 25/19, 28/19, 29/19, 30/19, 31/19, 32/19, 34/19, 35/19, 36/19, 
37/19 

 
 Zrušeno:  22/19 

      
 Trvá: 01/19, 26/19, 27/19, 33/19, 38/19, 39/19 

 
 Nové úkoly: 40/19/ 41/19/ 42/19/ 43/19 

 
 
 

 
 

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. 
 

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

 
 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. 
 

 Do konce roku podat žádost na MěÚ o příspěvek na celoroční činnost – úkol 38/19 
př. Faltys, Nohynek, Langr. 

 
 Do 10.12. upřesnit termíny podle požadavků na pořádání závodů na RMV Veselá, 

aby mohly být zapracovány do plánu akcí 2020. Schváleno:  
Ouklej Cup Veselá – 9.-12.4.2020 
RZ Veselá – 2.5.2020 
RZ Sumec – 26.-28.6.2020 

 
 Ryby zdarma 2019_smlouvy, pachtovné, sponzorské dary – kompletní seznam je 

nedílnou součástí tohoto zápisu. Bude k dispozici na kanceláři MO. Celkem bylo 
schváleno 3ks štika, 32ks kapr a 55ks Pd v přibližné hodnotě 9.350,-Kč pro celkem 
15 institucí, firem nebo osob - pro_8 proti_0/ zdržel se_0   

 
 Povolenky zdarma 2019_jedná se o odměnu členům: VV, DK, HO, OM, RS, 

sponzorům (bagr, nájem, doprava, finanční příspěvek apod.) MO a všem členům MO, 
kteří si celoročně nad rámec plní své členské povinnosti. Celkem se jedná o 54 ks 
povolenek k lovu. (9ks CS povolenek, 13ks územních povolenek a 32ks povolenek 
na RMV Veselá) Kompletní seznam jmen je nedílnou součástí tohoto zápisu. Bude 
k dispozici na kanceláři MO - pro_8 proti_0/ zdržel se_0 

 
 Po vánočním prodeji ryb vypnout a vypustit vodu z trubek - př. Tuček. 

 
 Na základě vyhodnocení činnosti RS na RMV Veselá bylo výboru MO doporučeno 

nevydat př. Klouček Tomáš povolenku k lovu RMV Veselá na rok 2020. Důvodem 
bylo opakované arogantní a vulgární chování k členům RS. Porušení místního 
rybářského řádu na RMV Veselá …Podmětem se bude nejprve zabývat dozorčí 
komise. 

 
 Kancelář MO bude prvně v novém roce otevřena v pátek 3. ledna 2020 od 15:00 

hod.. Platnost letošních povolenek k lovu je až do 5. ledna 2020. Topení na kanceláři 
zajistí př. Milner František. Informace o prvním výdeji po novém roce předá př. Tuček. 

 
 Sesumarizované povolenky k lovu odevzdat nejpozději do 15. ledna 2020. Za 

nesesumarizovanou povolenku bude udělena pokuta 100,-Kč. Za neodevzdanou 
povolenku v termínu pak 500,-Kč viz. Usnesení z VČS 2019. 

 
 Sumarizace povolenek k lovu za rok 2019 – úkol 38/19 př. Ďurček 

 
 Připravit kancelář na výdej povolenek – úkol 41/19 př. Ďurček 

 
 Do konce roku zaslat vyhodnocení udělených vyjímek od MZe na RMV Veselá – úkol 

42/19 př. Langr 

 
 Aktualizovat vývěsku na RMV Veselá. Nové dokumenty zašle př. Ďurček – úkol 43/19 

př. Langr 
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 Př. Běhounek se ke konci roku na vlastní žádost rozhodl ukončit svou činnost ve 

výboru MO. Děkujeme př. Běhounkovi za dlouholetou činnost. 
 

 
 

5) Hospodářský odbor 
 

 Objednávka ryb na vánoční prodej. Kapr – 400kg na 22.12./ 300kg na 23.12. Návoz ryb 
proběhne mezi 5 – 7 hod. ranní. Přebírku provede př. Mareš. 
 

 Objednávka pstruha na vánoční prodej …bude provedena v následujících dnech, včetně 
návozu ryb. (př. Nohynek, Mareš) 

 
 Zjistit stav kvality vody na RMV Veselá a rozhodnout o případném vápnění a v jakém 

rozsahu.  
 

6) Ekonomický odbor 
  

 Stav na účtu (září): běžný 967.876,-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. 

 
 Výbor MO schvaluje finanční odměnu 8.500,-Kč pro předsedu za roční činnost - 

pro_8 proti_0/ zdržel se_0 

 
 Výbor MO schvaluje finanční odměnu 6.000,-Kč pro jednatele, místopředsedu a 

vedoucího HO za roční činnost (500,-Kč/ měsíc) - pro_8 proti_0/ zdržel se_0   

 
 Výbor MO schvaluje finanční odměnu pro výdejce povolenek 8.000,-Kč za roční 

činnost - pro_8 proti_0/ zdržel se_0 

 
 Uhradit 500,-Kč (roční licence) za užívání programu Ryby16 - pro_8 proti_0/ zdržel 

se_0 
 
 
 
 

7) Odbor mládeže 
 

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

 V pondělí 16. prosince proběhne poslední hodina RK v letošním roce. Pro děti je 
připravena vánoční besídka. Pozváni jsou zástupci města a MO. 
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8) Kulturní odbor 
 

 Prezentace činnosti MO v Echu a Kamelotu. 
 

 Poděkování za přípravu a hladký průběh vánočního jarmarku. (př. Mareš, Průša, 
Šťastný, Tuček, Nohynek, Ďurček) 

 
 Poděkování za účast na výsadbě třešňové aleje. (Tůmovi, Novákovi, Vlkovi, Průšovi, 

Ďurčekovi) 

 
 Příprava vánočního prodeje ryb. Zajistit chvojí, vyvěsit banner, rozhlas, periodika, 

objednávka ryb, organizační zajištění, všechny potřebné doklady a dokumenty. – úkol 
33/19 př. Mareš – výbor MO 

 
 Termín Výroční členské schůze a rybářského plesu 2020 - 21.3.2020 v Klášteře 

Hradišti nad Jizerou.  
 

 Na kanceláři MO proběhne vánoční prodej ryb. Termín neděle/ pondělí_22.-
23.12.2019.  Nabídka možnosti brigády. Nahlásit se př. Marešovi na tel. 603 842 139.  
 

 Přehled plánovaných kulturních akcí na druhou polovinu roku 2019:  
 

 
 

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

 
 

9) Dozorčí komise 
 

 Poděkování za dobrou prezentaci MO na vánočním jarmarku v Mn. Hradišti. 
 

 DK nemá požadavky na rozpočet pro rok 2020. 

 
 Po dohodě se správcem RZ Mukařov bude provedena inventura na RZ Mukařov. 

 
 Inventura skladů na kanceláři proběhne v průběhu měsíce ledna. 
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10) Různé 
 

 Školení členů: 0 
 

 Příjem nových členů v období:  

 
převodka do MO - Ludvít Szilágyi, František Szilágyi 
převodka z MO – Josef Prokop, Josef Prokop ml. 

pro_8 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 na kanceláři. 
 

 Pracovní doba kanceláře MO v roce 2020. Leden – březen_úterý/ pátek 15:00 hod. -
18:00 hod. Duben – květen_úterý 15:00 hod. - 18:00 hod. 

 
 Platnost celoročních povolenek vydaných v roce 2018 je do 5. ledna 2020.  

 
 RS nemá požadavky na rozpočet pro rok 2020. 

 
 Směnit sele za pstruhy s MS Boseň na rybářský ples - pro_8 proti_0/ zdržel se_0 

 
 
 

11) Termín příští schůze 
 

 14.01.2020 od 18:15 hod. 
 
Dne 10. prosince 2019                                                          
Vypracoval : př. Ďurček 
 
 


