Český rybářský svaz, z.s.,
místní organizace Mnichovo Hradiště
Sokolovská 1464, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 18572022

Výborová schůze – 11.03.2020
Výbor: př. Nohynek, Langr, Faltys, Mareš, Ďurček
Dozorčí komise: př. Kutáč
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 02/ 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)
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)
12/20 – odvolat pozvané hosty na VČS, sál i na ples, informovat členy MO (př. Langr,
Nohynek. Ďurček)
13/20 – do 14.07. udělat banner města MH ohledně podpory MO (př. Ďurček)
14/20 – do 28.03. zajistit na RZ Mukařov výdej pstruhů z plesů (př. Hýbner, Faltys)
15/20 – do 28.03. vyúčtování jednorázové dotace na městě (př. Faltys, Nohynek)
16/20 – do 30.06. - oprava kbelu na H. Přestavlkách (př. Mareš, Faltys, Tuček, Šťastný)

1) Kontrola zápisu 02/ 2020
➢ Splněno: 02/20, 07/20, 08/20, 10/20, 11/20
➢ Zrušeno:
➢ Trvá: 01/20, 09/20
➢ Nové úkoly: 12/20, 13/20, 14/20, 15/20, 16/20
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2) Došlá a odeslaná pošta

3) VČS 2020
➢ Z důvodu nařízení vlády ČR byla Výroční členská schůze odložena na neurčito.
Sledujte webové stránky a facebookový profil MO. Děkujeme za pochopení.
➢ Odvolat pozvané hosty, sál včetně plesu, informovat členskou základnu o posunutí
VČS na neurčito apod. – úkol 12/20 př. Langr, Nohynek, Ďurček

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.
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➢ 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. Nezapomínat na výňatek z RŘ: V. Povolené způsoby lovu,
povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití v rybářském revíru
(2) V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v
jednom dnu, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. V
tomto úlovku smí být nejvýše dva kusy kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo
jejich kombinace. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková
hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.
➢ I v letošním roce bylo vyhověno žádosti o vyjímky z denní doby lovu pro odlov sumce
velkého. Před započetím lovu bude nutné se nejprve seznámit s dokumentem od
MZe. Dokument bude umístěn na vývěsce MO, na RMV Veselá, webu a bude
odeslán do emailových schránek členů MO. Věnujte prosím pozornost uvedeným
podmínkám a způsobu lovu! Za MO bude opět vytvořen dokument, který bude blíže
určovat podmínky odlovu. (chování, světlo, zápisy apod.) Zapojena bude i RS.
➢ Dne 28.3. od 07:00 hod. proběhne na RMV Veselá první mimořádná brigáda
zaměřena na jarní úklid.

5) Organizační záležitosti
➢ 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
➢ Pozvánka na VČS MS Boseň na 28.3. od 18:00hod. – př. Hýbner
➢ Dotace na zarybnění dle sumarizace úlovků za rok 2018. Pstruhové revíry 120 kg.
Mimopstruhové revíry (Jizera 6) 290 kg. Dotace na zarybnění nesmí být zahrnuta
v zarybňovacím plánu. (dekret) Jedná se o vícezarybnění.
➢ Dotace 100.000,-Kč na roční činnost od města Mnichovo Hradiště. Poděkování městu
za trvalou podporu rybářů z Mnichova Hradiště.
➢ Udělat banner města MH ohledně podpory MO – úkol 13/20 př. Ďurček
➢ Zajistit dne 28.3. od 10–12 hodin na RZ Mukařov výdej pstruhů z plesů – úkol 14/20
př. Hýbner, Faltys
➢ Vyúčtování roční dotace na činnost od města Mn. Hradiště – úkol 15/20 př. Faltys,
Nohynek

6) Hospodářský odbor
➢ Pálení větví a rákosu na brigádách – on-line oznámit HZS Kladno - vedoucí brigád.
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➢ Hoření Přestavlky – prasklý kbel. Až bude počasí, tak kbel opravit – úkol 16/20
Mareš, Faltys, Tuček, Šťastný
➢ Začne se s násadami ryb do našich revírů. Informovat DK. Zástupce hospodáře bude
informovat vedoucího RS.

7) Ekonomický odbor
➢ Stav na účtu (únor): běžný 1.256.012,-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
➢ 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.
➢ Až do odvolání bude RK přerušen. O dalším vývoji bude informovat rodiče vedoucí
př. Čermák.

9) Kulturní odbor
➢ Prezentace činnosti MO v Echu a Kamelotu.
➢ Z důvodu nařízení Ministerstva zdravotnictví ohledně koronavirové infekce bude
bohužel rybářský ples ZRUŠEN!!!. Náhradní termín z důvodu organizačního zajištění
včetně všech příprav, kapely, sálu apod. nepřipadá v úvahu. Peníze za prodané
vstupné vracíme v plné výši. Informujte se u svého prodejce. Tímto se všem
omlouváme a děkujeme za pochopení.
➢ Přehled plánovaných kulturních akcí na první polovinu roku 2020:
21. března – Výroční členská schůze – ODLOŽENO NA NEURČITO
21. března – rybářský ples – ZRUŠENO
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

➢ Při evidenci majetku bylo zjištěno spousty nefunkčních věcí a věcí minimální zbytkové
hodnoty. Bylo by vhodné stanovit částku nebo charakter dané věci, která by
podléhala evidenci majetku.
➢ Př. Kutáč ve spolupráci s př. Ďurčekem připraví seznam těchto věcí, které budou
následně předloženy ke schválení výboru MO. Zbytek věcí se odepíše.

11)

Různé

➢ Školení členů:
– Sedlář Libor, Angelov Angel, Kolomazník Aleš
➢ Převodka do MO:
– Fidler Josef, Kofr Roman, Slavík Jaroslav
➢ Převodka z MO:
– Dimitrov Dobroslav, Panovski Tsvetelin
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.
➢ Př. Bareš nabízí směnou za povolenku na RMV Veselá suchý záchod. Tento záchod
by byl místo dosluhujích umístěn na RMV Veselá - pro_5/ proti_0/ zdržel se_0
➢ Pro rybáře do 15-ti let věku jsme obdrželi informace ohledně časopisu Rybářství. Pro
děti jsou 3 čísla zdarma a na roční předplatné se vztahuje další sleva 50%. Pro více
informací piště na email: info@rybarimh.cz

12)

Termín příští schůze

➢ 14.04.2020 od 18:15 hod.
Dne 11. března 2020
Vypracoval : př. Ďurček
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