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Výborová schůze – 09.06.2020 
 
Výbor: př. Nohynek, Langr, Faltys, Mareš, Ďurček, Čermák, Tuček, Šťastný 
Dozorčí komise: př. 
Hosté: př. Hýbner 
Omluveni: př.  
 

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

 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 

 
1)  Kontrola zápisu 03/ 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_8/ proti_0/ zdržel se_0 

 

ÚKOLY: 
01/20 – do 30.06.-manipulační řád pro RZ Arnoštice, Přestavlky (př. Nohynek) 
09/20 – do 15.04. nahlásit na sekretariát delegáta (náhradníka) na konferenci sús (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) 
17/20 – do 30.06. – odpovědět na ţádost města MH o odkupu pozemků (př. Nohynek) 
18/20 – do 30.06. – dotace OP Rybářství (př. Nohynek, Langr, Hýbner) 
19/20 – do 26.06. – připravit závod RZ Sumec (př. Ďurček) 
 
 

1) Kontrola zápisu 03/ 2020 
 

 Splněno: 12/20 
 
 Zrušeno: 01/20, 15/20, 09/20, 14/20 

      
 Trvá: 13/20, 16/20 

 
 Nové úkoly: 17/20, 18/20, 19/20 
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2) Došlá a odeslaná pošta 
 

 
 
 
 

3) VČS 2020 
 
 VČS byla odloţena na neurčito. 

 
 Sledujeme dění kolem dalších nařízení vlády ČR a dalšího postupného uvolňování 

opatření kvůli koronavirové infekci. 
 

 Termín VČS bude případně mimořádně v týdnu. (předběţně čtvrtek 3. září 2020) 
Jednalo by se o schůzi bez projekce, občerstvení a bez hostů. Momentálně hledáme 
vhodné místo v Mnichově Hradišti.  

 
 
 

4) RMV Veselá 
 
 Parkování povoleno pouze na vyhrazených parkovištích! Parkováním mimo 

vyhrazená místa se vystavujete moţnosti nevydání povolenky v příštím roce. 
  
 Z důvodu nařízení vlády ČR ohledně konání sportovních akcí, byla akce Ouklej cup 

Veselá přesunuta na termín v září. 

 
 Z důvodu nařízení vlády ČR ohledně konání sportovních akcí, byly zrušeny 

následující akce: RZ Veselá, Dětské rybářské závody pro děti z rybářského krouţku, 
Veřejné dětské rybářské závody 
 
26. - 28. červen – rybářský závod „Sumec“ - celý revír bude po dobu závodu zahájen 

10. - 13. září – Ouklej cup Veselá 2020 - 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 moţné strom 
porazit. Komunikujeme s majitelem pozemku. 
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 Na základě udělené vyjímky č.j. 163501/2019/KUSK Krajského úřadu Středočeského 

kraje, odbor ţivotního 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 ţádosti o vyjímky z denní doby lovu pro odlov sumce 

velkého. Před započetím lovu, bude nutné, se nejprve seznámit s dokumentem z  
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 blíţe 
určovat podmínky odlovu. (chování, světlo, zápisy apod.) Zapojena bude i RS. 

 
 RMV Veselá bude v době od 26.6. (od 15:00 hod.) do 28.6. (09:00 hod.) z důvodu 

konání RZ Sumec zahájen! 

 
5) Organizační záležitosti 

 
 Změna termínu Konference SÚS která  proběhne 14.10.2020. Aţ bude znám delegát, 

který vzejde z VČS, tak jej oznámit na sekretariát včetně náhradníka. 

 
 Udělat banner města MH ohledně podpory MO – úkol 13/20 př. Ďurček 

 
 Ţádost od města Mn. Hradiště na odkup pozemků kolem RMV Veselá pro účel 

cyklostezky „Greenways Jizera“. – Jednalo by se o cestu kolem revíru včetně 
příjezdové cesty. Není naším záměrem „zbavit“ se vlastnictví jediné příjezdové cesty 
k revíru – úkol 17/20 př. Nohynek 

pro_8/ proti_0/ zdržel se_0 

 
 Odloţení splatnosti úhrady členského příspěvku …z důvodu koronavirové infekce 

byla splatnost tohoto poplatku prodlouţena aţ do odvolání nouzového stavu, který byl 
vyhlášen vládou ČR. – Prosíme všechny členy MO, aby své příspěvky uhradili co 
nejdříve. Vyjma cca. 4 týdnů nebyl výdej přerušen a vše pokračovalo po tel. domluvě 
s výdejcem povolenek nebo objednáním online na webu rybářů z Mn. Hradiště. Podle 
posledních informací byl termín prodlouţen do 31.7. 

 
 Platnost rybářských lístků …z důvodu koronavirové infekce bylo vydáno následující 

nařízení. Rybářské lístky, kterým skončila platnost počínaje 1.3.2020 jsou aţ do 
odvolání nouzového stavu „platné“ a mohou se pouţívat i nadále v době nouzového 
stavu. – Prosíme všechny členy MO, aby si své neplatné rybářské lístky vyměnili. Na 
MěÚ v Mn. Hradišti se tyto úkony provádějí běţně po tel. Domluvě s úředníkem MěÚ. 

 
 Výborová schůze „duben a květen“ byla zrušena. 
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 Změna Stanov ČRS – MO byla informována o návrzích na změnu Stanov ČRS. 

Vzhledem k tomu, ţe na případné projednání navrhovaných změn byla velice krátká 
doba a výbor MO měl schůzi v květnu kvůli koronaviru zrušenou, tak se za MO 
k tomu nikdo nevyjádřil. Bohuţel se i domníváme, ţe k tomu nebyla dobře zvolená 
doba a vše se mělo posunout a vůbec nejlepší by bylo vše probrat na Výroční 
členské schůzi. Nicméně navrhované změny a moţnosti připomínek byly odeslány do 
emailových schránek členů MO, vše bylo zveřejněno na webu a facebookovém 
profilu MO. Připomínkovat tak měl moţnost kaţdý člen MO za sebe. 

 
 Přiznaná dotace z OP Rybářství. Zaţádat o prodlouţení termínu. Zhodnotit případný 

nákup a vybrat zboţí. – úkol 18/20 př. Nohynek, Langr, Hýbner 

 
 Výbor MO bere na vědomí kooptaci nového člena DK př. Jana Rympla. 

 
 Prostřednictvím předsedy byla MO, autorem, nabídnuta kniha o rybářských 

povídkách a rybářské tématice k nákupu pro potřeby organizace. (dary, výhry, apod..) 
- Výbor odmítl nabídku. Autorovi umožní prezentaci publikace, pokud o to bude mít 
zájem. 
 

 Pan Lauryn opětovně navrhoval uzavření příjezdové cesty k revíru závorou 

s moţností otevření na telefonní číslo z důvodu omezení pohybu osob v lokalitě. - 
Výbor dosud nevyužije možnost instalace závory. Souhlasí s námitkou, že pohyb 
nerybářů je po cestě značný, ale nechce omezovat přístupovou cestu k jezu a dále 
na most na Čardě. 

 

6) Hospodářský odbor 
 

 Hoření Přestavlky – prasklý kbel. Aţ bude počasí, tak kbel opravit – úkol 16/20 
Mareš, Faltys, Tuček, Šťastný 
 

 RZ Mukařov: příjem 213.338,-Kč/ výdej 106.000,-Kč/ kasa 43.000,-Kč. Poděkování 
správci RZ Mukařov za vykonanou práci za uplynulé měsíce. 
 

 V jarních měsících bylo provedeno zarybnění dle dekretu na Jizeru. (kapr, lipan, 
tloušť) Z dotace sús bylo vysazeno 270 kg kapra a dále úhoří monté. Další násady 
budou na podzim. 

 
 V jarních měsících byl zarybněn RMV Veselá kaprem dle dekretu. Z dobrého 

hospodářského výsledku za rok 2019 bylo mimořádně schváleno vysadit (26.3.) do 
revíru 200 kg generačního kapra. Před prázdninami bude do revíru vysazeno 5q 
kapra z letošního prodeje povolenek na RMV Veselá, kde jsme v „ dobrých číslech“. 
Další zarybňování bude pokračovat na podzim. V letošním roce se počítá 
s navýšením vysazení dravce. V rozpočtu je plánováno 70.000,-Kč 

 
 Před pstruhovou sezónou byly zarybněny oba pstruhové revíry. Se zarybněním se 

pokračovalo v květnu. 
 

 Násada pstruha potočního (31.5.) z RZ Mukařov do Jizery 100 kg. 

 
 Násada pstruha duhového (31.5.) z RZ Mukařov do Mohelky 100 kg. 

 
 Poděkování všem, kdo se v za uplynulé měsíce podílel na zarybňování. 
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7) Ekonomický odbor 
  

 Stav na účtu (březen): běžný 1.231.120,-Kč. 

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

 
 Stav na účtu (duben): běžný 1.656.742,-Kč. 

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

 
 Stav na účtu (květen): běžný 1.663.386,-Kč. 

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

 

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

 
 
 
 

8) Odbor mládeže 
 
 V době nouzového stavu byla činnost RK přerušena. 

 
 Zkoušky proběhly 12. května a 18 dětí získalo svůj první rybářský lístek. 

 
 Rybářský závod pro RK byl zrušen. 

 
 Veřejný dětský rybářský závod byl zrušen. 

 
 Rybářský krouţek začne navštěvovat (v září) revír Spodní Přestavlky. 

 
 Závody pro rybářský krouţek 2019/ 2020 bude uspořádán v září na Spodních 

Přestavlkách. 

 
 Poděkování všem členům OM za celoroční činnost. 

 
 
 
 

9) Kulturní odbor 
 
 Prezentace činnosti MO v Echu a Kamelotu. 

 
 Plánované akce na první polovinu roku 2020 byly zrušeny. Tímto se všem 

omlouváme a děkujeme za pochopení. 
 
 Přehled plánovaných kulturních akcí na první polovinu roku 2020:  

 
21. března – Výroční členská schůze – ODLOŢENO NA NEURČITO 
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 předloţeny ke schválení výboru MO. Zbytek věcí se odepíše. 

 
 DK na své schůzi kooptovala nového člena DK př. Jana Rympla. 

 
 
 

11) Různé 
 

 Nové členství: 

– Mihail Samnaliev, Marek Hlavatý, Lukáš Bouma, Filip Souček, Jiří Vojtěch, Miroslav  
Lesniak, Matouš Volák, Jaroslav Cimr 

 
 Převodka do MO: 

 – Marek Vojtěch 
 

 Převodka z MO: 

– Čtvrník Filip 
 

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 moţné vypůjčit ţádný majetek. Rezervace 
musí být napsána v kalendáři na kanceláři. 
 

 Návrh na odměnu 5.000,-Kč pro př. Nohynka Tomáše ml. za přípravu programu na 
objednávky on-line. 

pro_7/ proti_0/ zdržel se_1 
 

 Návrh na odměnu 5.000,-Kč pro př. Ďurčeka Josefa za přípravu programu na 
objednávky on-line a zajištění dalšího průběhu chodu tohoto programu od objednání 
aţ po výdej nebo odeslání povolenek v době 31.3. do 31.5. 

pro_7/ proti_0/ zdržel se_1 

 
 Pracovní doba kanceláře MO červen – prosinec …po telefonické domluvě s výdejcem 

povolenek. 

 
 
 

12) Termín příští schůze 
 

 08.09.2020 od 18:00 hod. 
 
dne 9. června 2020                                                          
Vypracoval : př. Ďurček 


