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Výborová schůze – 08.09.2020 
 
Výbor: př. Nohynek, Faltys, Ďurček, Čermák, Šťastný  
Dozorčí komise: př. Rympl 
Hosté: př. Hýbner 
Omluveni: př. Langr, Mareš, Tuček 
 

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

 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 

 
1)  Kontrola zápisu 06/ 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)  Rybářská stráž 
12)  Různé 
13) Termín příští schůze výboru 

 
Schválení programu jednání: pro_5/ proti_0/ zdržel se_0 

 
 

ÚKOLY: 
13/20 – do 31.12. – udělat banner města MH ohledně podpory MO (př. Ďurček) 
16/20 – do 31.12. – oprava kbelu na H. Přestavlkách (př. Mareš, Faltys, Tuček, Šťastný) 
17/20 – do 30.06. – odpovědět na žádost města MH o odkupu pozemků (př. Nohynek) 
18/20 – do 31.12. – dotace OP Rybářství (př. Nohynek, Langr, Hýbner) 
19/20 – do 26.06. – připravit závod RZ Sumec (př. Ďurček) 
20/20 – do 30.09. – nahlásit termíny školení na KÚ (př. Langr) 
21/20 – do 26.10. – připravit se na hospodářské vyrovnání (př. Faltys, Hýbner) 
22/20 – do 30.09. – oznámit na sekretariát zrušení „Vodníků“ podzim (př. Langr) 
23/20 – do 30.09. – vyúčtování členských známek (př. Faltys, Zikánová) 
24/20 – do 31.10. – připravit výlov Spodní Přestavlky (př. Hýbner, Tuček) 

 
 

1) Kontrola zápisu 06/ 2020 
 

 Splněno: 19/20, 17/20 

 
 Zrušeno:  

      
 Trvá: 13/20, 16/20, 18/20 

 
 Nové úkoly: 20/20, 21/20, 22/20, 23/20, 24/20 
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2) Došlá a odeslaná pošta 
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3) VČS 2020 
 
 Ve středu 2. září proběhla v KLUBu v Mnichově Hradišti Výroční členská schůze. 

Děkujeme všem příchozím za zájem o MO a práci všech, kteří se o chod organizace 
starají.  
 

 Schválené Usnesení bude umístěno na web MO včetně Zápisu ze schůze. 
 

 Usnesení z VČS bylo odesláno elektronicky na sekretariát SÚS. 

 
 Na sekretariát SÚS byl nahlášen delegát a jeho zástupce na Územní konferenci 

2020. 

 
 Dotaz př. Kvajzara ohledně rozbité příjezdové cesty na RMV Veselá, která se na jaře 

opravila a následně byla rozježděna těžkými nákladními automobily, které jezdily 
k jezu. – Dle dalších zjištění se nejednalo o práci Povodí, ale o soukromou firmu, 
která zde konala pro obec Ptýrov. Předseda MO je ve spojení s p. starostkou obce 
Ptýrov a při dalším setkání, s představiteli firmy, přímo na místě bude poukázáno na 
stav cesty. Na všechny další dotazy bylo odpovězeno přímo na místě, proto se již 
výbor MO nebude zabývat položenými dotazy a zároveň na ně nebude písemně 
odpovídat. 

 
 Byla potvrzena kooptace nového člena DK př. Jana Rympla. 

 
 Oproti roku 2019 se nic nemění. Jediné změny jsou úpravy místního rybářského řádu 

pro RMV Veselá kde byla změněna min. délka nástražní ryby pro lov sumce velkého 
na 20cm za předpokladu, že budou použity trojháčky. Dále bylo doplněno, že na 
celém revíru je zakázáno rozdělávat otevřené ohně. To je dáno i Zákonem o ochraně 
přírody. Přenosná ohniště a grilly jsou povoleny. Aktualizovány byly kontakty, na 
které se můžete obrátit. Zejména správce revíru, který je na RMV „prodlouženou 
rukou“ výboru MO a je nutné se řídit jeho pokyny. Vypadl text ohledně špatného 
parkování, kde hrozilo kárné řízení. Nově se za špatné parkování nebude vydávat 
povolenka k lovu na další rok. Po nahlášení se špatné parkování projedná na schůzi 
výboru a ten rozhodne. Parkování je povolené od hráze až po odbočku k jezu.  

 
 
 

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

vyhrazená místa se vystavujete možnosti nevydání povolenky v příštím roce. 
  

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 možné strom 
porazit. Komunikujeme s majitelem pozemku. 
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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 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 blíže 
určovat podmínky odlovu. (chování, světlo, zápisy apod.) Zapojena bude i RS. 

 
 RMV Veselá bude v době od 10.9. (od 15:00 hod.) do 13.9. (10:00 hod.) z důvodu 

konání RZ OUKLEJ cup Veselá 2020 uzavřen! 

 
 RMV Veselá bude v době od 25.9. (od 04:00 hod.) do 27.9. (16:00 hod.) z důvodu 

konání RZ GINTO CARP CUP uzavřen! 
 

 
5) Organizační záležitosti 

 
 Změna termínu Konference SÚS která proběhne 14.10.2020.  

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

 
 Přiznaná dotace z OP Rybářství. Zažádat o prodloužení termínu. Zhodnotit případný 

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

 
 Na základě žádosti ČRS byl na sekretariát SÚS odeslán elektronicky přehled příjmu 

nových členů a provedených školení v letech 2015 – 2019. 

 
 Elektronicky byla odeslána účetní uzávěrka. 

 
 Na sekretariát SÚS byl elektronicky odeslán přehled prodaných CS povolenek. 

 
 Elektronicky bylo odesláno hlášení neplemenných ryb se stavem k 30.6. 
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 Od SÚS jsme obdrželi poděkování za výdej povolenek v době karantény. Objednávky 

se vyřizovaly on-line, platby probíhaly přímo na účet MO a povolenky byly odesílány 
poštou nebo se odběr dělal osobně na kanceláři MO. Pravidelně MO při HO obdrží za 
vydanou povolenku k lovu 30,-Kč a nyní ještě mimořádný příspěvek 20,-Kč. Takže 
v letošním roce za každou vydanou povolenku MO obdrží celkem 50,-Kč 
…děkujeme! 

 
 Nahlásit na KÚ termíny pro školení nových členů. Vždy hodinu před výborovou 

schůzí. – úkol 20/20 př. Langr 

 
 Připravit se na hospodářské vyrovnání. Termín 26.10. od 15:00 hod. na SÚS v Praze. 

– úkol 21/20 př. Faltys, Hýbner 

 
 

6) Hospodářský odbor 
 

 Hoření Přestavlky – prasklý kbel. Oprava proběhne po výlovu rybníků. – úkol 16/20 
Mareš, Faltys, Tuček, Šťastný. 
 

 RZ Mukařov: příjem 252.261,-Kč/ výdej 185.122,-Kč/ kasa 48.023,-Kč. Poděkování 
správci RZ Mukařov za vykonanou práci za uplynulé měsíce. 

 
 Od MěÚ v Mn. Hradišti jsme obdrželi povolení ke kácení označených stromů (7ks 

vrba jíva) na RMV Veselá. Kácení je povolené v době vegetačního klidu od 
31.10.2020 – 31.03.2021. 

 
 K dnešnímu dni byl zkrmeno veškeré obilí, které bylo uskladněno v ZD Březina. 

 
 31.10. bude výlov Spodních Přestavlk – úkol 24/20 př. Hýbner, Tuček 

 
 

 

7) Ekonomický odbor 
  

 Stav na účtu (červen): běžný 1.711.744,-Kč. 

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

 
 Stav na účtu (červenec): běžný 1.708.606,-Kč. 

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

 
 Stav na účtu (srpen): běžný 1.686.909,-Kč. 

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

 
 

 
 

 Provést vyúčtování členských známek za letošní rok. – úkol 23/20 př. Faltys, 
Zikánová 
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8) Odbor mládeže 
 
 V pondělí 14. září proběhne na chovném revíru v Dolní Přestavlky úvodní hodina 

rybářského kroužku. 
 
 
 
 

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

 
 Ke konci června proběhl na RMV Veselá závod v lovu sumce velkého. Závod byl plně 

obsazen a proběhl bez problémů. Vyúčtování RZ bylo v řádném termínu odesláno na 
předsedu DK a členy výboru. Do kasy bylo odevzdáno 20.100,-Kč. Poděkování všem 
za organizaci a účast! 

 
 Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace kolem COVID19 a konzultace s ředitelem školy 

byla podzimní akce „Vodník“ přesunuta na jarní termín. Oznámit tuto skutečnost na 
sekretariát SÚS. – úkol 22/20 př. Langr 

 
 
 
 
 

10) Dozorčí komise 
 

 Na VČS 2020 byla potvrzena kooptace nového člena DK př. Jana Rympla. 
 

 Př. Petr Javorek oznámil ze zdravotních důvodů konec činnosti v DK. 

 
 Na schůzi DK byl zvolen nový předseda DK …př. Jan Rympl. 

 
 

 

 
 
 

11) Rybářská stráž 
 
 Př. Stanislav Bejr oznámil z časových důvodů svou rezignaci na post vedoucího RS. 

 
 RS momentálně povede př. Filip Čermák 
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12) Různé 
 

 Školení: 

– Vojtěch Kučera, De Sousa Antonio, Petra Šarochová 
 

 Nové členství: 

– Vojtěch Kučera, Jan Schwarz, Maksym Shliakhtenko, Jiří Lörinc, Roman Malát, 
Lukáš Pěnkava, Lukáš Novák, Lukáš Kysela, Filip Mareš, Petr Malhaus, Mgr. Tomáš 
Kubiš, Stanislav Horák, Štefan Jankulák, Michal Maděra, Martin Král, Jaroslav 
Šimůnek, Michaela Ponocná, Ivan Galit, Peter, Butnoru, Lukáš Böhm, De Sousa 
Antonio, Petra Šarochová, Václav Vopat, Miloš Bárta, Pavel Němec,Tomáš Bajer 

 
 Převodka do MO: 

 – Ing. Milan Brož 
 

 Převodka z MO: 

–  
 

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 červen – prosinec …po telefonické domluvě s výdejcem 

povolenek. 

 
 
 

13) Termín příští schůze 
 

 13.10.2020 od 18:00 hod. 
 
dne 8. září 2020                                                          
Vypracoval : př. Ďurček 


