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Výborová schůze – 14.09.2021 
 
Výbor: př. Nohynek, Faltys, Tuček, Čermák, Dvořák, Ďurček 
Dozorčí komise: př. Rympl 
Hosté: př. Hýbner 
Omluveni: př. Langr, 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 06/ 2021 
2)  Došlá a odeslaná pošta 
3)  VČS 2021 
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_6/ proti_0/ zdržel se_0 

 
 

ÚKOLY: 
04/21 – do 22.06. – připravit zprávy funkcionářů (výbor MO) 
05/21 – do 22.06. – organizačně zajistit VČS 2021 (př. Ďurček) 
06/21 – do 30.06. – zapsat do sešitu brigády za první polovinu roku (výbor, odp. vedoucí) 
07/21 – do 21.10. – účast na konferenci SÚS (př. Langr, Nohynek) 
08/21 – do 30.09. – vyúčtování členských známek (př. Faltys) 
09/21 – do 10.10. – žádanky o povolenky na rok 2022 včetně čl. známek (př. Faltys) 
10/21 – do 12.11. – hospodářské vyrovnání (př. Faltys, Hýbner) 
11/21 – do 31.12. – sčítání kormoránů (př. Rympl, Bergmann) 
12/21 – do 15.10. – odeslat formulář ohledně sumarizace za rok 2021 (př. Ďurček) 
13/21 – do 31.12. – provést revizi všech smluv (př. Nohynek, Langr) 
14/21 – do 17.10. – připravit akci Vodník (př. Čermák, Nohynek) 
 
 

1) Kontrola zápisu 06/ 2021 
 

 Splněno: 04/21, 05/21 
 
 Zrušeno:  

      
 Trvá: 06/21 

 
 Nové úkoly: 07/21, 08/21, 09/21, 10/21, 11/21, 12/21, 13/21, 14/21 
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2) Došlá a odeslaná pošta 
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3) VČS 2021. 
 
 Výroční členská schůze proběhla v úterý 22. června od 18:00 hodin v KINĚ v Mnichově 

Hradišti. Poděkování všem za organizaci a účast. Veškeré dotazy byly zodpovězeny na 
schůzi a není nutné na ně písemně odpovídat. Usnesení bylo odesláno na sekretariát 
SÚS. Usnesení se Zápisem ze schůze je umístěno na webu. (www.rybarimh.cz) 

 
 
 

4) 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 
 
 

 Prodej hostovských povolenek na RMV nadále probíhá ve STAVEBNINÁCH 
NOHYNEK, s.r.o., v provozní době pondělí až sobota. 
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5) Organizační záležitosti 

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

podzimní termín – 21.10.2021 v 13.00 hodin. Úkol 07/21 př. př. Langr, náhradník př. 
Nohynek) Delegátovi bude proplaceno cestovné a stravné dle Směrnic - pro_6/ 
proti_0/ zdržel se_0 

 
 Zapsat do brigádnického sešitu odpracované brigády členů MO za první polovinu roku – 

úkol 06/21 výbor MO, odpovědní vedoucí 

 
 Do 30. září provést vyúčtování členských známek a objednat známky na další rok - úkol 

08/21 př. Faltys 

 
 Do 10. října odeslat na sekretariát žádanky o povolenky na rok 2022 včetně žádanek o 

členské známky - úkol 09/21 př. Faltys 

 
 Hospodářské vyrovnání. Termín 12.11. od 15-16 hodin. Bude proplaceno cestovné a 

stravné dle Směrnic - pro_6/ proti_0/ zdržel se_0 - úkol 10/21 př. Faltys, Hýbner 

 
 Sčítání kormoránů na našich revírech 2021/ 2022 - úkol 11/21 př. Rympl, Bergmann 

 
 Sumarizace úlovků za rok 2021. Bude prováděna v novém systému. Odeslat 

požadovaný dotazník na sekretariát - úkol 12/21 př. Ďurček 

 
 Do konce roku provést revizi smluv - úkol 13/21 př. Nohynek, Langr 

 
 

6) Hospodářský odbor 
 

 Brigády na našich revírech (RZ Mukařov, H. Přestavlky) Informujte se u vedoucích 
brigád. 

 
 Do RMV Veselá bylo vysazeno na konci června 570 kg kapra o průměrné hmotnosti 2,3 

kg/ ks. 
 

7) Ekonomický odbor 
 
 Stav na účtu (červen): běžný 1.186.861,-Kč 

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

 
 Stav na účtu (červenec): běžný 1.113.011,-Kč. 

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

 
 Stav na účtu (srpen): běžný 1.068.177,-Kč. 

 
 Stav na účtu (srpen): termínovaný 110.058,-Kč. 
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8) Odbor mládeže 
 
 Rybářský kroužek 2021/ 2022 začal v pondělí 13. září seznamovací hodinou na 

chovném revíru spodní Přestavlky. 
 

 Následné hodiny výuky LRU budou probíhat na Spodních Přestavlkách.  

 
 Nábor dětí probíhá i nadále. Hodiny probíhají každé pondělí od 15:30 hod. na chovném 

revíru na Spodní Přestavlky. 
 
 

9) Kulturní odbor 
 
 12. červen – na RMV Veselá proběhla akce pro členy MO do 15-ti let „Pojďme k vodě“. 

Společný rybolov s rodiči o hodnotné ceny. Celkem se zúčastnilo 32 dětí. Poděkování 
všem za organizaci a účast. 
 

 25. - 27. červen – na RMV Veselá proběhl rybářský závod v lovu sumce velkého „RZ 
Sumec“. Celkem se zúčastnilo 26 závodníků. (13 týmů) Závod byl plně obsazen. 
Uloveny byly 4 kusy sumce velkého z toho 2 kusy byly bodované. (130 a 71 cm) Zisk 
13.800,-Kč byl přeposlán na účet MO. Poděkování všem za organizaci a účast. 

 
 4. září – RZ Veselá – Plán, uspořádat tradiční závody jednotlivců v náhradním termínu. 

Z organizačních důvodů byl závod zrušen. 

 
 Naplánovat akci „Vodník“ (pozimní kolo) na kamínkách u Jizery - úkol 14/21 př. 

Čermák, Nohynek 
 
 

10) Dozorčí komise 
 

 xxx 
 
 

11) Různé 
 

 xxx 

 
 Školení: 

– xxx 
 

 Nové členství: 

            – Trembecký Milan, Viglášová Aneta 

 
 Převodka do MO: 

           – xxx 
 

 Převodka z MO: 
– xxx 

 
pro_6/ proti_0/ zdržel se_0 
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12) Termín příští schůze 
 

 12.10.2021 od 18:00 hod. 
 
dne 14. září 2021                                                          
vypracoval: př. Ďurček Josef 


