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Výborová schůze – 11.02.2020 
 
Výbor: př. Nohynek, Langr, Faltys, Mareš, Ďurček 
Dozorčí komise: př. Javorek 
Hosté: př. Hýbner 
Omluveni: př. Čermák, Tuček, 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 01/ 2020 
2)  Došlá a odeslaná pošta 
3)  VČS 2020 
4)  RMV Veselá 
5)  Organizační záležitosti 
6)  Hospodářský odbor 
7)  Ekonomický odbor  
8)  Odbor mládeže 
9)  Kulturní odbor  
10)  Dozorčí komise 
11)  Různé 
12) Termín příští schůze výboru 

 
Schválení programu jednání: pro_5/ proti_0/ zdržel se_0 

 

ÚKOLY: 
01/20 – do 30.06.-manipulační řád pro RZ Arnoštice, Přestavlky (př. Nohynek) 
02/20 – zajistit zimní režim na revírech (hospodářský odbor) 
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) 
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) 
07/20 – do 21.03. příprava na VČS (výbor MO) 
08/20 – do 21.03. příprava zpráv funkcionářů MO na VČS (výbor MO) 
09/20 – do 15.04. nahlásit na sekretariát delegáta (náhradníka) na konferenci sús (př. Langr) 
10/20 – do 14.02. omluvit se že školení hospodářů a vedoucích RK (př. Langr) 
11/20 – do 14.02. informovat vedoucího RS ohledně rozdělení nových bund (př. Langr) 
 
 
 
 

1) Kontrola zápisu 01/ 2020 
 

 Splněno: 03/20, 04/20, 05/20, 06/20 
 
 Zrušeno:  

      
 Trvá: 01/20, 02/20 

 
 Nové úkoly: 07/20, 08/20, 09/20, 10/20, 11/20 
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2) Došlá a odeslaná pošta 
 

 

 

 
 

 
3) VČS 2020 

 
 Příprava na VČS MO, která se uskuteční 21. března na sále OÚ v Klášteře Hradišti 

nad Jizerou. Výroční zprávy si připraví: př. Nohynek_zráva předsedy, Hýbner_zráva 
hospodáře, Faltys_zpráva ekonoma, Čermák_zpráva OM, Mareš_zpráva kulturní 
odbor, Javorek_zpráva DK, Bejr_zpráva RS - úkol 08/20 
 

 Program VČS 2020. (Je nedílnou součástí tohoto zápisu. Bude zveřejněn na webu/ 
facebooku MO a poslán do emailových adres členů MO.) - (pro – x/ proti – 0/ zdržel 
se – 0) 
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Program:  
 

1) Zahájení a uvítání hostů. 
2) Uctění památky zesnulých členů.  
3) Schválení programu VČS 2020.  
4) Volba mandátové a návrhové komise. 
5) Zpráva hospodáře. 
6) Plán činnosti MO na rok 2020.  

 Plán výroby rybích násad. 

 Hospodaření na rybochovných zařízeních.  

 Termíny, lokality a náplň brigádní činnosti 2020. 
7) Školení členů MO. 

 Seznámení s Bližšími podmínkami výkonu rybářského práva na RMV Veselá 411 112. 

 Sumarizace a vyplňování docházek úlovkových lístků + statistiky. 

 Změny v Bližších podmínkách výkonu rybářského práva (BPVRP) pro rok 2020 - 2021. 
8) Kontrola usnesení z VČS 2019. 
9) Zprávy funkcionářů výboru MO za rok 2019. 
10) Návrh rozpočtu na rok 2020. 
11) Přestávka (15 minut). 
12) Zpráva mandátové komise. 
13) Projednání způsobu hospodaření, výši zápisného, počtu brigádnických hodin včetně jejich finanční 

náhrady nebo krmení, zásady poskytování úlev v plnění brigádních povinností u důchodců, žen, 
invalidů (průkaz ZTP), mimořádného příspěvku na zajištění činnosti MO, stanovení ceny povolenky na 
RMV Veselá 411 112 a pravidel rybolovu na tomto revíru pro rok 2021. 

14) Volba delegáta a jeho náhradníka na Územní konferenci 2020. 
15) Udělení svazových vyznamenání a odměnění jubilantů. 
16) Diskuse. 
17) Zpráva mandátové komise. 
18) Přednesení a schválení návrhu usnesení VČS 2020. 
19) Závěr – občerstvení. 

 
 
 
 
 
 
 

 Výbor a předseda DK dostali pozvánku na VČS. 

 
 Organizačně VČS - úkol 07/20 (výbor MO): 

 př. Mareš – výzdoba, moderování, ozvučení, plátno a projektor, … 

 př.Tuček – občerstvení, zajištění sálu, … 

 př. Langr – pozvánky, pozornost pro jubilanty, vyznamenání, … 

 př. Ďurček – prezentace, listiny, obsazení mandátové a revizní komise, zápis 
z VČS, … 

 př. Šťastný – péče o hosty, … 

 př. Nohynek ml. – technická podpora, … 
 
 



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 

 
 
 

4) RMV Veselá 
 

 Parkování povoleno pouze na vyhrazených parkovištích! Parkováním mimo 
vyhrazená místa se vystavujete možnosti kárnému řízení. 

 
 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 
 

9. - 12. duben – Ouklej cup Veselá 2020 - celý revír bude po dobu závodu zahájen 
2. květen – rybářské závody „Veselá“ – celý revír bude po dobu závodu zahájen 

16. květen – dětské rybářské závody – část revíru bude po dobu závodu zahájena 
13. červen – dětské rybářské závody – část revíru bude po dobu závodu zahájena 

26. - 28. červen – rybářský závod „Sumec“ - celý revír bude po dobu závodu zahájen 
25. – 27. září – Ginto Carp cup - celý revír bude po dobu závodu zahájen 

 
 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. 
 

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

se zpět do revíru nevrací. 

 
 Sumarizace 2019 …celkem bylo uloveno 2.636kg ryb. Mezi úlovky převládal kapr, 

kterého se ulovilo 673ks (2,99kg/ ks). Počet ulovených dravých ryb byl oproti 
minulému roku menší. (candát 45ks, štika 21ks, sumec 5ks_i se závody, okoun 6ks). 
Úlovky sumce jsou počítány od 70cm, protože na loňský rok jsme neměli vyjímku 
z nejmenší lovné délky. Celkem bylo sesumarizováno 307ks povolenek (z toho 63 
hostovských). Docházek na revír bylo 6461a počet kontrol RS 667. Bez úlovku bylo 
odevzdáno 75ks povolenek.  

 
5) Organizační záležitosti 

 
 Zajistit „zimní“ režim na našich revírech – úkol 02/20 př. hospodářský odbor. 

 
 Aktualizace dokumentu ohledně vyplácení cestovních náhrad. Dokument je 

k dispozici na kanceláři MO. Dle doporučení ekonomů SÚS bude možno vyúčtovat 
jednotnou cenu 6,-Kč/ km. Služební cesta a proplacení nákladů smí být provedena 
pouze s výslovným souhlasem předsedy nebo jednatele. 

 
 Sumarizace povolenek k lovu za rok 2019 …celkem bylo zkontrolováno 613ks 

povolenek k lovu. Z toho 148ks CR a CS povolenek bylo odesláno ke zpracování na 
Územní svaz. 158ks územních povolenek bylo elektronicky zpracováno, potvrzeno p. 
Ing. Novotným a odesláno na Územní svaz. Dále bylo zpracováno 307ks povolenek 
na RMV Veselá, kde byla sumarizace opět odeslána na Územní svaz. Pokuta 100,-
Kč se dávala pouze v případě, že nebyla provedena sumarizace docházek a úlovků. 
Celkem byly uděleny 3 pokuty. Dále pak 3 pokuty 500,-Kč za nevrácený sumář. Za 
sumarizaci povolenek 2019 odpovídá př. Ďurček Josef. 
 

 Vyplatit odměnu za sumarizaci povolenek 3.000,-Kč pro př. Ďurček. (pro – 5/ proti – 
0/ zdržel se – 0) 

 
 Konference SÚS proběhne v termínu 23.5.2020. Na VČS zvolit delegáta/ delegátku. 

Do 15.4. vše odeslat na sekretariát – úkol 09/20 př. Langr 

 
 Kurz hospodářů proběhne ve Vodňanech v termínu 1.-.6.3. Do 14.2. odeslat přihlášku 

nebo se řádně omluvit. Stejně je tomu i u kurzu pro vedoucí RK, kde žádný z vedoucí 
neprojevil zájem – úkol 10/20 př. Langr 

 
 Na sekretariát SÚS byl odeslán požadavek na vyúčtování dotace K2019. Poděkování 

za vypracování př. Langrovi. 

 
 Delegování členů na Členské výroční schůze v okolních organizacích – MO Bělá pod 

Bezdězem 22.2. od 14:00hod. – př. Mareš 

 
 Delegování členů na Členské výroční schůze v okolních organizacích – MO Bakov 

nad Jizerou 29.3. od 10:00hod. – př. Langr (Nohynek) 

 
 Pozvánka na VČS MS Boseň na  28.3. od 18:00hod. – př. Hýbner 

 
 Rozdělit mezi členy RS nové bundy. Informovat vedoucího RS, který provede vedoucí 

RS. Nechat si podepsat převzetí – úkol 11/20 př. Langr 
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6) Hospodářský odbor 
 

 Zjistit stav kvality vody na RMV Veselá a rozhodnout o případném vápnění a v jakém 
rozsahu. – Proběhlo měření a vše je v pořádku. Vápnit se v letošním roce nebude. 
 

 Pálení větví a rákosu na brigádách – on-line oznámit HZS Kladno - vedoucí brigád. 
 
 

7) Ekonomický odbor 
  

 Stav na účtu (únor): běžný 1.136.745,-Kč. 
 

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

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

 
 

8) Odbor mládeže 
 

 Po Novém roce probíhá kroužek opět ve Volnočasovém centru. 
 

 Rybářský kroužek bude na jaře rybařit na revíru Spodní Přestavlky. Případně zde 
budou uspořádány i rybářské závody. Veškerá ryba půjde zpět do revíru. Provést 
kontrolní odlov, zaznamenat míry a hmotnosti, počet, druh jednotlivých úlovků a 
pořídit fotodokumentaci. Ohledně termínů návštěv informovat hospodáře a jeho 
zástupce. 

 
 

9) Kulturní odbor 
 

 Prezentace činnosti MO v Echu a Kamelotu. 

 
 Rybářský ples na obecním sále v Klášteře Hradišti nad Jizerou. K tanci a poslechu 

hraje kapela Piknik. Případná rezervace míst je možná u př. Tučka na tel. 
731 470 950. 
 

 Možnost daru (rybářský ples) do „štěstíčka“ v hodnotě brigádnických hodin 
…kontaktujte př. Tučka 731 470 950. 

 
 Přehled plánovaných kulturních akcí na první polovinu roku 2020:  

 
21. března – Výroční členská schůze 
21. března – rybářský ples 
02. května – veřejné rybářské závody „Veselá“ 2020 
16. května – rybářské závody pro rybářský kroužek MO - RMV Veselá 
xx. červen – „Vodník“ 
13. června – veřejné rybářské závody pro mládež - RMV Veselá 
26. - 28. června – veřejné rybářské závody „Sumec“ - RMV Veselá 
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10) Dozorčí komise 
 

 Př. Kutáč byl nemocen. Inventura majetku proběhne do konce měsíce února. 
 

 Podmět k zahájení kárného řízení s př. Kloučkem ohledně jeho nevhodného chování 
na RMV Veselá nebyl opodstatněný. Kárné řízení nebylo zahájeno. 

 
 
 

11) Různé 
 

 Školení členů: 
 

 Příjem nových členů v období 02/ 2020: Studený Radek, Ptáček Pavel, Kešner Pavel 

 
převodka do MO – Kadeřábek Pavel 
převodka z MO – Verecký Jakub, Costrinec Gabriela, Maruška Libor 

 
pro_5/ 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. 

 
 Dne 13.3. bude kancelář vyjmečně otevřena až od 16:00 hod. (informovat členy MO) 

 
 Návrh na nevydání povolenky př. Klouček Jaroslav v letošním roce na RMV Veselá. 

Podmět vychází ze Zápisu vedoucího RS z druhé poloviny roku. Vedoucí RS 
upozorňuje na nevhodné a agresivní chování spojené s užíváním alkoholu vůči 
členům RS. Dále pak na nepořádek na lovném místě a hlučnost vůči ostatním lovícím 
- pro_4/ proti_0/ zdržel se_1 

 
 Poukázky na Obecní ples - obec Bílá Hlína - 5x3 ks pstruh - pro_5 proti_0/ zdržel 

se_0 
 

 Poukázky na Městský ples - Mn. Hradiště - 6x4 ks pstruh - pro_5 proti_0/ zdržel 
se_0 

 
 Řádně kontrolovat poukazy na odběr pstruha z RZ Mukařov. Poukazy vydává, 

podepisuje a razítkuje pouze jednatel MO. Existuje pouze jedna šablona. Ostatní 
poukazy jsou neplatné.  

 
 

12) Termín příští schůze 
 

 10.03.2020 od 18:15 hod. 
 
Dne 11. února 2020                                                          
Vypracoval : př. Ďurček 


