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Výborová schůze – 14.01.2020 
 
Výbor: př. Nohynek, Langr, Faltys, Šťastný, Tuček, Mareš, Ďurček 
Dozorčí komise: př.  
Hosté: Hýbner 
Omluveni: př. Čermák, Javorek 
 

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

 

 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 

 
1)  Kontrola zápisu 12/ 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: 
01/20 – do 28.02.-manipulační řád pro RZ Arnoštice, Přestavlky (př. Nohynek) 
02/20 – zajistit zimní režim na revírech (hospodářský odbor) 
33/19 – do 15.12. připravit vše potřebné před vánočním prodejem ryb (př. Mareš–výbor MO) 
38/19 – do 31.12. podat žádost o příspěvek na celoroční činnost (př. Faltys, Nohynek, Langr) 
03/20 – do 15.1.  označit stromy k odstranění na RMV (př. Tuček) 
04/20 – 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) 
05/20 – do 31.01. zaslat na MZe žádost o vyjímky pro rok 2020 na RMV Veselá (př. Langr) 
06/20 – do 14.02. zaslat na SÚS případné zájemce o školení RS (př. Langr) 
 
 
 

1) Kontrola zápisu 12/ 2019 
 

 Splněno: 33/19, 38/19, 41/19, 42/19, 43/19 
 
 Zrušeno:  

      
 Trvá: 01/19, 02/20, 03/20, 04/20 

 
 Nové úkoly: 05/20, 06/20 
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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. 
 

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

 
 Na základě udělené vyjímky č.j. 163501/2019/KUSK Krajského úřadu Středočeského 

kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně příslušný správní orgán dle 
ustanovení § 21 odst. 2 písm. d) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění 
pozdějších předpisů se pro rok 2020 ruší na revíru č. 411 112 Veselá doba hájení a 
nejmenší lovná míra pro  sumce velkého. Kompletní znění je k dispozici na webu MO, 
na nástěnce MO a na vývěsce na RMV Veselá.  

 
 V případě ulovení sumce velkého se provede zápis do povolenky k lovu. Sumec velký 

se zpět do revíru nevrací. 
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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 05/20 př. 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 
RZ Sumec – 26.-28.6.2020 
Ginto Carp Cup – 25.-27.9.2020 

 
 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 

 
 Př. Dušan Hýbner požádal k 31.12.2019 o uvolnění z členství ve výboru MO. Funkci 

hospodáře bude v MO vykonávat nadále. Na schůze výboru MO bude docházet i 
nadále jako host - pro_7/ proti_0/ zdržel se_0 

 
 Byl zveřejněn nový dodatek č. 1 k Soupisům revírů pro rok 2020 – 2021. K dispozici 

je na webu, nástěnce a kanceláři MO.  

 
 Poděkování za přípravu a hladký průběh vánočního prodeje živých ryb. (př. Mareš, 

Průša, Šťastný, Čermák F., Čermák J., Kučera, Tuček, Nohynek, Langr, Ďurček) 
Čistý zisk z akce 24.813,- Kč byl předán do pokladny. 

 
 Školení nových členů RS proběhne v úterý 25.2.2020 od 10:00 hod. v Praze. Na 

sekretariát SÚS nahlásit nejpozději do 14.2. případné zájemce. Má-li někdo ze členů 
MO zájem o zkoušky potřebné pro výkon RS, odpovězte prosím na email: 
info@rybarimh.cz – úkol 06/20 př. Langr 
 

 
 

5) Hospodářský odbor 
 

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

 Vyúčtování RZ Mukařov za rok 2019 - náklady 342.085,-Kč/ příjmy 378.006,-Kč. Podrobný 
přehled je k dispozici na kanceláři MO a je součástí této zprávy. 

 
 Za rok 2019 nebyl do RMV Veselá dle zarybňovacího plánu vysazen roček candáta 

obecného. Finanční částka určená na nákup se přesouvá do roku 2020 a nakoupí se 
candát C2 (C3) - pro_7/ proti_0/ zdržel se_0 
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 Ekonomický výsledek hospodaření na RMV Veselá za rok 2019 skončil velice příznivě. Po 

skončení sumarizace povolenek k lovu za rok 2019 bude vyhodnocena situace kolem 
násad. Plánuje se zvýšení násad u rybích druhů, po kterých je největší poptávka (kapr, 
štika, candát) Případně se uvažuje o násadě bílé ryby a okouna. 

 
 V letošním roce bude do RMV nakoupen kapr obecný o min. váze 10kg+. Částka 

uvolněná výborem je 20.000,-Kč. Bude se jednat o přibližně 20ks - pro_7/ proti_0/ zdržel 
se_0 

 
 

6) Ekonomický odbor 
  

 Stav na účtu (září): běžný 624.262,-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 
 

 Po Novém roce probíhá kroužek opět ve Volnočasovém centru. 
 
 

8) Kulturní odbor 
 

 Prezentace činnosti MO v Echu a Kamelotu. 

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

Hradišti nad Jizerou.  
 

9) Dozorčí komise 
 

 Koncem roku byla provedena inventura na RZ Mukařov …vše bez závad. 
Poděkování správci za odvedenou práci. 
 

 Poděkování všem za přípravu a organizaci za vánočního prodej živých ryb.  
 
 

10) Různé 
 

 Školení členů: Stuchlík Josef, Studený Radek 
 

 Příjem nových členů v období 01/ 2020: Ptáček Pavel 

 
převodka do MO – Zdobinský Jaroslav, Zdobinský Jaroslav ml., Malawski Lech 
převodka z MO –  

 
pro_7/ proti_0/ zdržel se_0 
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 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. 

 
 SDH Mn. Hradiště – žádost o sponzorský dar na ples. 10x poukaz po 2ks - pro_7/ 

proti_0/ zdržel se_0  

 
 SDH Klášter Hradiště nad Jizerou – žádost o sponzorský dar na ples. 10x poukaz po 

2ks - pro_7/ proti_0/ zdržel se_0 
 

 Výdej cen na RZ Mukařov směřovat do jednoho termínu. (sobota 28.3.) 
 
 

11) Termín příští schůze 
 

 11.02.2020 od 18:15 hod. 
 
Dne 14. ledna 2020                                                          
Vypracoval : př. Ďurček 
 
 


