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Výborová schůze – 12.10.2021 
 
Výbor: př. Nohynek, Langr, Šťastný, Faltys, Tuček, Dvořák, Ďurček 
Dozorčí komise: př. Rympl 
Hosté: př.  
Omluveni: př. Čermák 
 
 

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/ 2021 
2)  Došlá a odeslaná pošta 
3)  Organizační záležitosti 
4)  Hospodářský odbor 
5)  Ekonomický odbor  
6)  Odbor mládeže 
7)  Dozorčí komise 
8)  Různé 
9)  Termín příští schůze výboru 

 
Schválení programu jednání: pro_7/ proti_0/ zdržel se_0 

 

 

ÚKOLY: 
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) 
15/21 – do 30.11. – odstranit závady vycházející z revize elektriky (př. Nohynek) 
16/21 – do 30.11. – připravit vánoční prodej ryb, revize, povolení, propagace (př. Nohynek, 
Langr, Ďurček) 
17/21 – do 09.11. – připravit návrhy na sponzorské dary, povolenky zdarma (př. výbor MO) 
18/21 – do 09.11. – připravit návrhy změn informačního letáku 2022 a MRŘ na RMV Veselá 
pro rok 2023 (př. výbor MO) 
19/21 – do 18.10. – rezervovat termín VČS na OÚ Klášter Hr. n. Jizerou (př. Langr) 
20/21 – do 31.12. – zjistit GPS začátku revíru na Mohelce + označení místa (př. Dvořák) 
21/21 – do 28.02. – aktualizace podmínek rybolovu na vyhrazeném úseku Jizery (př. Dvořák) 
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1) Kontrola zápisu 09/ 2021 
 

 Splněno: 06/21, 07/21, 08/21, 09/21, 12/21 
 
 Zrušeno: 14/21 

      
 Trvá: 07/21, 10/21, 11/21, 13/21 

 
 Nové úkoly: 15/21, 16/21, 17/21, 18/21, 19/21, 20/21, 21/21 

 
 
 
 
 

2) Došlá a odeslaná pošta 
 

 
 
 

3) 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 (Hlasováno v zápise 09/ 2021.) 

 
 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 
(Hlasováno v zápise 09/ 2021.) 

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

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

 
 Proběhla revize elektriky v objektu kanceláře MO. Odstranit nedostatky - úkol 15/21 př. 

Nohynek 
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 Zajistit vánoční prodej ryb. Oznámení na veterinu. Propagace prodeje. Revize závaží - 
úkol 16/21 př. Nohynek, Langr, Ďurček 

 
 Návrhy sponzorské dary, návrhy povolenek zdarma - úkol 17/21 př. výbor MO 

 
 Návrhy změn Informačního letáku pro rok 2022 a MRŘ na RMV Veselá pro rok 2023 - 

úkol 18/21 př. výbor MO. 

 
 Termín VČS 2022 je stanoven na 19.03.2022. Jedná se o schůzi volební. Schůze 

proběhne v Klášteře Hradišti nad Jizerou a bude s občerstvením. (Vše za předpokladu 
s klasickými protiepidemickými opatření. V opačném případě se bude vše řešit 
operativně jako v předchozích dvou letech.) 

 
 Rezervovat na OÚ Klášter Hradiště nad Jizerou termín pro konání VČS (19.03.2022) - 

úkol 19/21 př. Langr. V tomto termínu by byl uspořádán i případně rybářský ples. 
 
 Do konce listopadu musí být nahlášeny na výbor MO plánované závody na RMV 

Veselá pro rok 2022. V loňském roce to byly závody SÚS položená, Ginto Carp cup a 
Ouklej cup. V případě nezájmu o další propůjčení revíru bude nabídnuta možnost dále. 
Nyní se již eviduje zájem o pořádání akce Ouklej cup Veselá a nové akce člena MO, 
který je první „náhradník“. 

 

 
 

4) Hospodářský odbor 
 

 Z RZ Mukařov bylo vysazeno do Mohelky 2350 ks a do Jizery 2200 ks lipana o velikosti 
8 cm. 

 
 Z dotace Středočeského kraje na podporu reofilních druhů ryb bylo na Jizeru vysazeno 

1000 ks parem o velikosti 12 cm. 
 
 Ze ZP bylo na Jizeru vysazeno 500 ks parem, 500 ks ostroretek a 500 ks jesenů. Dále 

pak i 1000 ks podouství. 
 
 
 

5) Ekonomický odbor 
 
 Stav na účtu (září): běžný 1.030.086,-Kč. 

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

 
 

 

6) Odbor mládeže 
 
 xxx 
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7) Dozorčí komise 
 

 xxx 
 
 

8) Různé 
 
 MO se zúčastnila akce Čistá řeka Jizera. Poděkování všem za účast a pomoc při úklidu 

břehů kolem Jizery. 
 

 Na kanceláři MO proběhne do konce roku úklid skladů. Bude možnost si odpracovat 
brigádnické hodiny. (př. Tuček) 

 
 Zakoupená hliníková loď bude na jaře 2022 umístěna na RMV Veselá. (př. Dvořák) 

 
 Nové cedule na označení revíru jsou umístěny na Mohelce. Je potřeba aktualizovat 

GPS souřadnice, které označují revír a pojmenovat správně místo, kde je začátek 
revíru. Aktuální souřadnice jsou špatné a označení začátku revíru rovněž - úkol 20/21 
př. Dvořák  

 
 Na VČS 2022 bude navrhnuta úprava podmínek rybolovu na vyhraněném úseku Jizery 

od jezu Hubálov po Mohelnici - úkol 21/21 př. Dvořák  

 
 Příjem nových členů do MO nebo zájemců o školení do ČRS bude probíhat pouze přes 

jednatele MO. 
 

 Školení: 

 
 Nové členství: Peter Halasz 

 
 Převodka do MO: 

 
 Převodka z MO: 

 
pro_7/ proti_0/ zdržel se_0 

 
 

 

9) Termín příští schůze 
 

 09.11.2021 od 18:00 hod. 
 
dne 12. října 2021                                                          
vypracoval: př. Ďurček Josef 


