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Výborová schůze – 11.05.2021 
 
Výbor: př. Nohynek, Langr, Mareš, Tuček, Faltys, Čermák 
Dozorčí komise: př. Rympl 
Hosté: př. Hýbner 
Omluveni: př. Ďurček, 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 12/ 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_6/ proti_0/ zdržel se_0 

 
 

ÚKOLY: 
25/20 – do 18.12. – ocejchovat váhy (př. Nohynek) 
26/20 – do 18.12. – nahlásit na veterinu prodej živých ryb (př. Langr) 
27/20 – do 22.12. – připravit vánoční prodej živých ryb (př. Mareš - výbor MO) 
28/20 – do 31.01. – zažádat 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) 
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 žádost 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 režim na revírech (hospodářský odbor) 
41/20 – do 31.12. – vypracovat a odeslat výkaz o činnosti MO (př. Langr) 
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) 
01/21 – do 31.05. - vyřídit dotaci z OP Rybářství (př. Nohynek, Langr, Hýbner) 
02/21 – do 31.05. – zapsat do majetku MO hliníkovou loď, káď a prsačky (př. Rympl) 
03/21 – do 20.05. – změna zápisů s soupisech revírů (př. Langr) 
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1) Kontrola zápisu 12/ 2020 
 

 Splněno: 25/20, 26/20, 27/20, 2820, 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 

 
 Zrušeno: 

      
 Trvá: 01/21 

 
 Nové úkoly: 02/21, 03/21 

 
 
 
 
 
 

2) Došlá a odeslaná pošta 
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3) RMV Veselá 
 
 Plánované akce na RMV Veselá pro rok 2021: 

 
 12. červen – Pojďme k vodě – část revíru bude po dobu akce zahájena 

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 

 4. září – RZ Veselá – celý revír bude po dobu závodu zahájen 
16. - 19. září – Ouklej cup Veselá 2021 - celý revír bude po dobu závodu zahájen 
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4) Organizační záležitosti 

 
 Velké poděkování všem, kteří se v loňském nelehkém roce starali o chod MO! 

 
 V měsících leden, únor, březen a duben se z důvodu pandemie schůze výboru 

nekonaly. 
 

 Přiznaná dotace z OP Rybářství. Zjistit možnost pro prodloužení termínu. Zhodnotit 
případný nákup a vybrat konkrétní materiálové vybavení – druh, typ, cenu  – úkol 01/21 
př. Nohynek, Langr, Hýbner. 

 
 Původní termín VČS byl odložen. Nový termín VČS 2021 – 22.06.2021 v budově 

KINA v Mnichově Hradišti.  Konání schůze je podmíněno uvolněním omezujících 
pandemických podmínek pro shromažďování osob v povoleném počtu pro celkový 
počet členů členské základny MO. Termín je plánován s výhradou, že z důvodu 
pandemických opatření státu k datu konání může být i těsně před uskutečněním 
odvolán. Schválen byl program VČS - pro_6 proti_0/ zdržel se_0  

 
 Termín RZ „Veselá“ byl přeložen na sobotu 4.9.2021 - pro_6 proti_0/ zdržel se_0  

 
 Od MO Bělá pod Bezdězem byla přivezena hliníková loď a hliníková káď. Poděkování 

př. Šťastnému a Ďurčekovi. Zapsat nový materiál do majetku MO – úkol 02/21 př. 
Rympl. 

 
 Výdej povolenek a zajišťování úkonů členů MO probíhal od Nového roku bez problémů. 

Kancelář byla otevřená po dva dny v týdnu. Nyní v květnu již pouze v úterý. Dále bylo 
možné vyřízení on-line. Poděkování př. Zikánové, Nohynkovi ml., Milnerovi a Ďurčekovi.  

 
 Prodej hostovských povolenek na RMV nadále probíhá ve STAVEBNINÁCH 

NOHYNEK, s.r.o., v provozní době pondělí až sobota. 

 
 Dne 1.4. bylo odesláno sčítání kormorána na našem úseku Jizery. Poděkování př. 

Rymplovi a Bergmanovi. 

 
 Dne 7.4. byla na SZIF podána žádost na podporu mimoprodukčních revírů. Poděkování 

př. Langrovi. 

 
 Dne 26.4. proběhlo vyúčtování dotace od města MH. Vše v pořádku. Poděkování př. 

Faltysovi. 

 
 Pro rok 2021 byla přidělena dotace na činnost organizace od Města Mnichovo Hradiště 

ve výši 115.000 Kč. Poděkování celému vedení Města Mnichovo Hradiště. 

 
 Aktualizace soupisu revíru na rok 2022. Do 31.5. odeslat na sekretariát případné 

změny. Ze stávajícího zápisu v soupisu revírů vymazat kontakty na konkrétní 
funkcionáře a ponechat pouze odkaz na web -  www.rybarimh.cz – kde jsou všechny 
kontakty aktuální. - úkol 03/21 př. Langr - pro_6 proti_0/ zdržel se_0  

 
 Př. Bergman …odpovědět na návrh „obnovení spodní příjezdové cesty na H. Přestavlky 

v rámci budování stezky pro pěší ve spolupráci s MěÚ MH a Hörsch Kněžmost“. 
Odpověď bude zaslána po prověření názorů stávajících vlastníků na návrh. –  př. 
Nohynek 

http://www.rybarimh.cz/
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 Schválení provedeného nákupu prsaček za cenu 16.330,-Kč. Zapsat nový materiál do 

majetku MO – úkol 02/21 př. Rympl  - pro_6 proti_0/ zdržel se_0  
 

 Př. Čermák Filip předložil výboru k informativnímu nastudování materiál týkající se 
čipování ryb pro RMV Veselá – čipování a následné sledování přírůstků a zdravotního 
stavu trofejních ryb, s předběžnou kalkulací cca 10tis. Kč. Stanovisko k možnosti 
čipování bude vyjádřeno na následující schůzi po seznámení se s tématem a 
vyhodnocením užitné hodnoty. 

 
 Konference SÚS se v loňském roce nekonala. V roce letošním byla odložena na 

podzimní termín – 21.10.2021 v 13.00 hodin. 

 
 K 30.4. 2021 na vlastní žádost ukončil svou činnost v RS př. Stanislav Bejr, kterému 

tímto děkujeme za odvedenou práci. 

 
 K 11.5.2021 na vlastní žádost ukončil svou činnost člena výboru MO př. Jiří Mareš, 

děkujeme za odvedenou práci ve funkci. 

 
 Technický stav chovného rybníku H. Přestavlky je špatný. Hrází protéká voda. Ryba 

nebyla nasazena. Na místě proběhla schůze člena výboru SÚS, specialisty na dotace 
s členy výboru MO. Obnova rybníka je možná za použití dotačního titulů, ale je velmi 
finančně náročná. Ze strany výboru se pracuje na jiném řešení zajištění rybníka a 
obnovení jeho produkčního chodu. 

 
 Výbor byl osloven př. Marcelem Mikešem s nabídkou možnosti opětovně vykonávat 

činnost člena RS, kterou v minulých letech přerušil při odchodu do jiných organizací. 
Výbor po předchozích zkušenostech vyhodnotil nabídku a zejména předchozí činnost 
př. Mikeše v RS a o jeho opětovné ustanovení nemá zájem pro_3 proti_0/ zdržel se_3 
 

 

 
 

5) Hospodářský odbor 
 

 Poděkování všem členům za zimní údržbu našich revírů. Poděkování za jarní úklid 
našich revírů.  
 

 Poděkování zúčastněným členům MO a př. Tučkovi a př. Milnerovi za kácení dřevina 
na RMV Veselá a jeho úklid a související odstranění a následnou montáž informační 
tabule. 
 

 Zarybnění revírů probíhalo dle zarybňovacího plánu. Proběhlo i vícezarybnění 
Mohelky a Jizery z dotace SÚS. U zarybnění, nebo ho sám prováděl, hospodář, 
předseda DK a jiní členi výboru. Informace byla i s fotodokumentací publikována na 
webu a fcb. 

 
 Zarybnění:RMV Veselá – kapr 375 kg/ štika 63,5 kg/ amur 269 ks/ kapr 1500 kg 

 
 Zarybnění Jizera – PO 73 kg, 110 kg/ monté 18 000 (6 kg)/ kapr 380 kg (dotace)/ 

lipan 860 ks/ kapr 1500 kg/ štika 57 kg/ bílá ryba 380 kg/  

 
 Zarybnění Mohelka – PO 150 kg, 100 kg/ PD 140 kg (dotace), 60 kg/ lipan 1000 ks  

                                   PD 90 kg, PO 83 kg 
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 Zarybnění Zábrdka – PO 20 kg, 100 kg/ PD-85 kg 

 
 Zarybnění Arnoštice - 1000 ks rychlené štiky 

 
 Zarybnění Přestavlky -1000 ks rychlené štiky 

 
 Proběhl výlov chovného rybníku v Arnošticích. Poděkování všem za pomoc. Z výlovu 

byly zarybněny revíry: Jizera, RMV Veselá a chovné revíry. Výlov lze hodnotit velice 
pozitivně. 

 
 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) 
Výbor návrh schválil k realizaci změny:  pro_6 proti_0/ zdržel se_0  

 
 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. 
Původní návrh byl upraven …výbor navrhuje pro schválení na VČS změnu způsobu 
rybolovu na uvedeném úseku Jizery následující režim rybolovu: zákaz používání 
nástrah živočišného původu, rybolov výhradně s použitím originálního jednoháčku 
bez protihrotu (zamačkávání protihrotu je vyloučeno), zákaz používání dvojháčků a 
trojháčků, použití víceháčkových nástrah, systémů, umělých nástrah, třpitek, woblerů, 
apod. je povoleno pouze s originálními jednoháčky bez protihrotu (zamačkávání 
protihrotu je vyloučeno). 
Výbor úpravu původního návrhu schválil k realizaci změny:  pro_6 proti_0/ 
zdržel se_0  

 
 Stále probíhají inviduální brigády na našich revírech. (RZ Mukařov, H. Přestavlky a 

RMV Veselá) Informujte se u vedoucích brigád. 
 

 Hospodaření na rybochovném zařízení RZ Mukařov – hospodářský výsledek v roce 
2020 byl 42.999,00 Kč. Poděkování správci RZ Mukařov za vykonanou práci. 
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6) Ekonomický odbor 
  

 Stav na účtu (prosinec): běžný 1.107.548,-Kč. 
 

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

 
 Stav na účtu (leden): běžný 1.365.740,-Kč. 

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

 
 Stav na účtu (únor): běžný 1.448.980,-Kč. 

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

 
 Stav na účtu (březen): běžný 1.903.850,-Kč. 

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

 
 Stav na účtu (duben): běžný 2.135.931,-Kč. 

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

 
 Stav pokladny (duben) : 103.487,- Kč 

 
 Výbor schvaluje přijetí příspěvku 15.000,-Kč na vícezarybnění RMV Veselá za 

zapůjčení revírů v termínu 15.-18.4. panu Poupovi k soukromému využití - pro_6/ 
proti_0/ zdržel se_0 

 
 Výbor MO schvaluje finanční odměnu 2.500,-Kč pro př. Milnera za vytápění kanceláře 

MO při výdeji povolenek. (leden, únor, březen, duben, květen) - pro_6/ proti_0/ zdržel 
se_0 

 
 

7) Odbor mládeže 
 
 Rybářský kroužek pro ročník 2020/21 byl zrušen. 

 
 

8) Kulturní odbor 
 
 
 Z důvodu pandemie byly zrušeny až do odvolání veškeré akce MO. 
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9) Dozorčí komise 
 

 Hned po ukončení prodeje proběhla kontrola hotovosti vánočního prodeje ryb před 
kanceláří MO. Nebyly shledány žádné nedostatky. 

 
Celkové vyúčtování vánočního prodeje bylo zpracováno následně s výsledkem zisk 
27.132,00 Kč. Nedostatky neshledány. 
 

 Proběhla kontrola pokladny ke konci roku 2020. Nebyly shledány žádné nedostatky. 
 

 Po Novém roce byla na RZ Mukařov od DK provedena inventura. Nebyly shledány 
žádné nedostatky. Poděkování správci RZ Mukařov za jeho práci. 

 
 
 
 
 

10) Různé 
 

 Školení: 
– J. Štecha, Z. Vídeňský st., J. Svoboda 
 

 Nové členství: 

            – J. Štecha, Z. Vídeňský st., J. Svoboda, B. Tomek, M. Rychetský, M. Vít, př. 

Hroneš P. ml. 
 

 
 Převodka do MO: 

           – J. Trpkoš, P. Trpkoš, R. Doležal, D. Mašek, D. Mašek ml., M. Šafr, V. Vrabec, A. 
Zeman, J. Sedláček, O. Sedláček, T. Šárközi, J. Černý, Z. Javorek, Š. Kubík, M.Švanda,  
 

 Převodka z MO: 
– O. Wüst, S. Wüst, K. Wüst 

 
pro_6/ proti_0/ zdržel se_0 

 
 

 
 
 Pracovní doba kanceláře MO květen …úterý od 15:00 – 18:00 hod. 

 
 
 
 

11) Termín příští schůze 
 

 08.06.2021 od 18:00 hod. 
 
dne 11. května  2021                                                          
vypracoval: př. Nohynek Tomáš 


