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Výborová schůze – 08.12.2020 
 
Výbor: př. Nohynek, Langr, Mareš, Tuček, Faltys, Ďurček, Čermák, Šťastný  
Dozorčí komise: př. Rympl 
Hosté: př. Hýbner, Dvořák 
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 09/ 2020 
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_8/ 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 H. Přestavlky (př. Šťastný, Tuček, Faltys, Mareš) 
18/20 – do 31.03. – dotace OP Rybářství (př. Nohynek, Langr, Hýbner) 
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) 
25/20 – do 18.12. – ocejchovat váhy (př. Nohynek) 
26/20 – do 18.12. – nahlásit na veterinu prodej ţivých ryb (př. Langr) 
27/20 – do 22.12. – připravit vánoční prodej ţivých ryb (př. Mareš - výbor MO) 
28/20 – do 31.01. – zaţádat o vyjímky z denní doby lovu pro sportovní akce_RMV (př. Langr) 
29/20 – do 31.12. – zaslat na Mze vyhodnocení vyjímek na RMV za letošní rok (př. Langr) 
30/20 – do 08.12. – připravit rozpočty na rok 2021 (př. Hýbner, Čermák, Rympl, Faltys) 
31/20 – do 08.12. – aktualizovat informační leták 2021 (př. Ďurček) 
32/20 – do 08.12. – připravit Místní rybářský řád pro RMV Veselá 2021(př. Ďurček) 
33/20 – do 08.12. – připravit sponzorské dary za MO, pachtovné (výbor MO) 
34/20 – do 08.12. – připravit návrhy povolenek zdarma za činnost pro MO (výbor MO) 
35/20 – do 10.12. – zkontrolovat a zapsat do brig. sešitu brigádnické hodiny (výbor MO) 
36/20 – do 31.12. – podat ţádost o příspěvek na celoroční čin. (př. Faltys, Nohynek, Langr) 
37/20 – do 31.12. – připravit kancelář na výdej povolenek  (př. Ďurček) 
38/20 – do 15.02. – sumarizace povolenek k lovu 2020 (př. Ďurček) 
39/20 – do 31.12. – aktualizovat nástěnku na RMV Veselá (př. Langr) 
40/20 – do 31.03. – zajistit zimní reţim na revírech (hospodářský odbor) 
41/20 – do 31.12. – vypracovat a odeslat výkaz o činnosti MO (př. Langr) 
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42/20 – do 31.12. – připravit finanční odměny pro předsedu, jednatele, místopředsedu, 

vedoucího HO a výdejce povolenek (př. Faltys) 
43/20 – do 31.12. – kontrola pokladny ke konci roku (př. Faltys, Rympl, Zikánová) 
44/20 – do 18.12. – oprava přepravní bedny + vzduchování velkých hl. kádí (př. Nohynek) 

 
 
 

1) Kontrola zápisu 09/ 2020 
 

 Splněno: 13/20, 20/20, 21/20, 22/20, 23/20, 24/20, 30/20, 31/20, 32/20 

 
 Zrušeno: 16/20 

      
 Trvá: 18/20 

 
 Nové úkoly: 25/20, 26/20, 27/20, 28/20, 29/20, 33/20, 34/20, 35/20, 36/20, 37/20, 38/20, 

39/20, 40/20, 41/20, 42/20, 43/20, 44/20 

 
 
 

 

2) Došlá a odeslaná pošta 
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3) RMV Veselá 
 
 Parkování povoleno pouze na vyhrazených parkovištích! Parkováním mimo 

vyhrazená místa se vystavujete moţnosti nevydání povolenky v příštím roce. 
 

 Na webu a nástěnkách je k dispozici aktuální MRŘ pro RMV Veselá.  

 
 O vyjímky z denní doby lovu se pro rok 2021 ţádat nebude. (Mimo sportovní akce.) 

 
 Plánované akce na RMV Veselá pro rok 2021: 

  
22. - 25. duben – Ouklej cup Veselá 2021 - celý revír bude po dobu závodu zahájen 

1. května – RZ Veselá - celý revír bude po dobu závodu zahájen 
25. - 27. červen – RZ Sumec - celý revír bude po dobu závodu zahájen 

27. – 29. srpen – 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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4) Organizační záležitosti 

 
 V měsících říjen, listopad se z důvodu nařízení vlády ČR o nouzovém stavu a dalších 

opatření schůze výboru nekonaly. 
 

 Přiznaná dotace z OP Rybářství. Zaţádat o prodlouţení termínu. Zhodnotit případný 
nákup a vybrat zboţí. – úkol 18/20 př. Nohynek, Langr, Hýbner 
 

 Ocejchovat váhy na vánoční prodej ţivých ryb – úkol 25/20 př. Nohynek 

 
 Nahlásit na veterinu prodej ţivých ryb – úkol 26/20 př. Langr 

 
 Připravit vše potřebné před vánočním prodejem ryb. Propagace, banner, rozhlas, 

periodika, objednávka ryb, personální zajištění … – úkol 27/20 př. Mareš - výbor MO 

 
 Zaţádat na MZe o vyjímky z denní doby lovu pro sportovní akce na rok 2021 – úkol 

28/20 př. Langr 
 
 Na Mze zaslat vyhodnocení vyjímek z denní doby lovu za letošní rok – úkol 29/20 př. 

Langr 
 
 Vedoucí jednotlivých odborů vypracují rozpočty na rok 2021 – úkol 30/20 př. Hýbner, 

Čermák, Rympl, Faltys) 
 
 Aktualizovat informační leták 2021 – úkol 31/20 př. Ďurček 

 
 Připravit Místní rybářský řád pro RMV Veselá 2021 – úkol 32/20 př. Ďurček 

 
 Zapsat do brig. sešitu brigádnické hodiny – úkol 35/20 výbor MO 

 
 Podat ţádost o příspěvek na celoroční činnost – úkol 36/20 př. Faltys, Nohynek, 

Langr 
 
 Byl schválen termín VČS 2021 – 20.3.2021 na sále KLUBu v Mnichově Hradišti. - 

pro_8/ proti_0/ zdržel se_0  

 
 Připravit kancelář na výdej povolenek v roce 2021. – úkol 37/20 př. Ďurček Výdej 

bude probíhat od 5. ledna 2021. Vydávat se bude úterý/ pátek od 15:00 – 18:00 hod. 
přes okno ze dvora. Topení na kanceláři zajistí př. Milner František. Dále bude moţné 
objednávat povolenky on-line na webu: www.povolenky.rybarimh.cz Hostovské 
povolenky na RMV Veselá se budou vydávat pouze ve Stavebninách Nohynek a 
Nohynek. 

 
 Hospodářské vyrovnání …proběhlo bez problémů. Poděkování ekonomovi a 

hospodáři za vyřízení. 

 
 Sumarizace povolenek k lovu za rok 2020 – úkol 38/20 př. Ďurček. Sesumarizované 

povolenky k lovu odevzdat nejpozději do 15. ledna 2021. Stačí ji vhodit do schránky 
na kanceláři MO. Za nesesumarizovanou povolenku bude udělena pokuta 100,-Kč. 
Za neodevzdanou povolenku v termínu pak 500,-Kč viz. Usnesení z VČS 2020. 

 
 Aktualizovat vývěsku na RMV Veselá. Nové dokumenty zašle př. Ďurček – úkol 39/20 

př. Langr 
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 Ryby zdarma 2020_smlouvy, pachtovné, sponzorské dary – kompletní seznam je 

nedílnou součástí tohoto zápisu. Bude k dispozici na kanceláři MO. Celkem bylo 
schváleno 3ks štika, 31ks kapr a 55ks Pd v přibliţné hodnotě 9.200,-Kč pro celkem 
14 institucí, firem nebo osob - pro_8 proti_0/ zdržel se_0   

 
 Povolenky zdarma 2020_jedná se o odměnu členům: VV, DK, HO, OM, RS, 

sponzorům (bagr, nájem, doprava, finanční příspěvek apod.) MO a všem členům MO, 
kteří si celoročně nad rámec plní své členské povinnosti. Celkem se jedná o 54 ks 
povolenek k lovu. (9ks CS povolenek, 14ks územních povolenek a 31ks povolenek 
na RMV Veselá) Kompletní seznam jmen je nedílnou součástí tohoto zápisu. Bude 
k dispozici na kanceláři MO - pro_8 proti_0/ zdržel se_0 

 
 Organizace výuky a vydávání Osvědčení o získání 1. rybářského lístku …školení 

bude i nadále zajišťovat hospodář MO. 

 
 Vypracovat a odeslat výkaz činnosti MO za rok 2020 – úkol 39/20 př. Langr 

 
 Ze SZIF jsme získali dotaci 37. 520 Kč,- v rámci dotačního programu 17. Podpora 

mimoprodukčních funkci rybářských revírů pro rok 2020. 

 
 Oprava přepravní bedny na ryby a vyhotovení vzduchování pro velké hliníkové kádě 

– úkol 44/20 př. Nohynek 

 
 Návrh na nákup velké přepravní bedny na ryby od MO Bělá pod Bezdězem za 

15.000,-Kč - pro_8 proti_0/ zdržel se_0 

 
 Ţivotní jubilea a vyznamenání. 

 
70 – př. Falnderka Josef, Horák Zdeněk, Vavříková Jiřina, Kaplan Jiří, Kopecký Antonín, 
Masopust Josef, Nešpor Jan, Prokop Josef, Pytloun Ladislav, Tajer Antonín, Trenčan Milan, 
Zima Josef 
75 – př. Beran Josef, Košťák František, Tůma Jan 
80 – př. Šimůnek Jaroslav 

 
 Odznak za dlouholeté členství u ČRS 

př. Horák Zdeněk, Kopecký Antonín 
 
 Bronzový odznak 

př. Milner František, Dolejší Robert, Langr Aleš 
 

 
 
 

5) Hospodářský odbor 
 

 Zajistit „zimní“ reţim na našich revírech – úkol 40/20 př. hospodářský odbor. 
 

 RZ Mukařov: příjem 272.261,-Kč/ výdaje 277.087,-Kč/ pokladna 10.520,-Kč 
 
 Od MěÚ v Mn. Hradišti jsme obdrţeli 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. 
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 Proběhl odlov Spodních Přestavlk. Ryba byla v dobré kondici. Poděkování všem za 

účast. 

 
 Zarybnění: RMV Veselá – candát C1_4500 ks, 110 kg generační štiky, 71 kg 

generační candát 

 
 Zarybnění Jizera: podoustev 1500 ks, candát C1_500 ks 

 
 Návrh na změnu zarybňovací povinnosti na Jizeru pro následující roky:  

 
uvádět v dekretu (zarybňovací povinnost) kapra v K3, K4 
vypustit z dekretu tloušťě 
doplnit do dekretu úhoře říčního 3000 ks (monté)  
doplnit do dekretu podoustev říční 1100 ks (Pod1) 
doplnit do dekretu ostroretka stěhovavá 1100 ks (Ost1) 
 

 Návrh na změnu způsobu lovu ryb udicí na Jizeře …muškařské pásmo od mostu 
v obci Mohelnice nad Jizerou po jez Hubálov. Lov v tomto úseku by byl povolen 
pouze na mušku a přívlač. V platnosti by zůstaly mimopstruhové povolenky. 

 
 Roční zarybňovací plán na RMV Veselá: 

 
candát C1 - 2.000 ks …skutečnost 5.104 ks (108 kg) 

 
štika 1.000 ks – 110 kg 

 
lín 1.000 ks – 100 kg 

 
kapr K3 1.700 ks …skutečnost 3.077 ks  
 

 Př. Šťastný k 31.12.2020 ukončil svou činnost na chovném revíru H. Přestavlky. Do 
konce volebního období převzal revír př. Langr. 

 
 
 

6) Ekonomický odbor 
  

 Stav na účtu (září): běžný 1.477.925,-Kč. 
 

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

 
 Stav na účtu (říjen): běžný 1.437.856,-Kč. 

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

 
 Stav na účtu (listopad): běžný 1.166.414,-Kč. 

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

 
 Výbor MO schvaluje finanční odměnu 8.500,-Kč pro předsedu za roční činnost - 

pro_8 proti_0/ zdržel se_0 
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 Výbor MO schvaluje finanční odměnu pro výdejce povolenek 8.000,-Kč za roční 

činnost - pro_8 proti_0/ zdržel se_0 

 
 Výbor MO schvaluje finanční odměnu 6.000,-Kč pro jednatele, místopředsedu a 

vedoucího HO za roční činnost (500,-Kč/ měsíc) - pro_8 proti_0/ zdržel se_0  

 
 Výbor MO schvaluje mimořádnou finanční odměnu 5.000,-Kč pro vedoucího OM, RS 

př. Čermáka - pro_8 proti_0/ zdržel se_ 0 

 
 Výbor MO schvaluje mimořádný příspěvek 8.000,-Kč do Fondu na nákup vodních 

ploch při SÚS - pro_8 proti_0/ zdržel se_ 0 

 
 Uhradit 500,-Kč (roční licence) za uţívání programu Ryby17 - pro_8 proti_0/ zdržel 

se_0 

 
 Převést schválené finanční odměny a připravit smlouvy o provedení práce – úkol 

42/20 př. Faltys 
 
 S př. Dolejším průběţně (min. na konci kalendářního měsíce v době provozu 

kanceláře MO) kontrolovat prodej cenin – úkol 43/20 př. Faltys, Dolejší, Zikánová 

 
 
 

7) Odbor mládeže 
 
 Rybářský krouţek momentálně eviduje sedm dětí. 

 
 V době nouzového stavu neprobíhá výuka. 

 
 
 

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

 
 Vánoční prodej ţivých ryb bude probíhat ve dnech 22.-23.12. na kanceláři MO. 

 
 Příprava vánočního prodeje ryb. Zajistit chvojí, vyvěsit banner, rozhlas, periodika, 

objednávka ryb, organizační zajištění, všechny potřebné doklady a dokumenty. – úkol 
27/20 př. Mareš – výbor MO 

 
 
 

9) Dozorčí komise 
 

 Do konce roku proběhne kontrola příjmu z prodeje ţivých ryb na kanceláři MO. 
 

 Po domluvě se správcem RZ Mukařov proběhne inventura na tomto zařízení. 
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10) Různé 
 

 Školení: 

– Shevchenko Olexander 
 

 Nové členství: 

– Shevchenko Olexander 

 
 Převodka do MO: 

 –  
 

 Převodka z MO: 

– D. Štejnar 
 

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. 

 
 Pracovní doba kanceláře MO leden – duben …úterý/ pátek od 15:00 – 18:00 hod. 

 
 Platnost celoročních povolenek vydaných v roce 2020 je do 5. ledna 2021. 

 
 Př. Dvořák informoval členy výboru o prahování Zábrdky a vysazování plůdku pstruha 

potočního.  Této činnosti se věnují s dalšími rybáři necelé tři roky. V letošním roce se 
uskutečnil kontrolní odlov. Zaznamenali dobré výsledky a spokojenost. V činnosti 
budou pokračovat. V potoce je spousty vranek. Poděkování za jejich činnost. 
Poţadavky na podporu této činnosti jsou vyřizovány přes HO.  

 
 
 

11) Termín příští schůze 
 

 12.01.2021 od 18:15 hod. 
 
dne 8. prosince 2020                                                          
vypracoval: př. Ďurček 


