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Výborová schůze – 9.11.2021 
 
Výbor: př. Nohynek, Langr, Šťastný, Faltys, Tuček, Dvořák, Čermák, Ďurček 
Dozorčí komise: př. Rympl 
Hosté: př. Hýbner 
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 10/ 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_8/ proti_0/ zdržel se_0 

 

ÚKOLY: 
07/21 – do 21.10. – účast na konferenci SÚS (př. Langr, Nohynek) 
10/21 – do 11.11. – hospodářské vyrovnání (př. Faltys, Hýbner) 
11/21 – do 31.12. – sčítání kormoránů (př. Rympl, Bergmann) 
13/21 – do 31.12. – provést revizi všech smluv (př. Nohynek, Langr) 
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) 
22/21 – do 31.01. – zažádat o vyjímky z denní doby lovu pro sportovní akce_RMV (př. Langr) 
23/21 – do 10.12. – zkontrolovat a zapsat do brig. sešitu brigádnické hodiny (výbor MO) 
24/21 – do 31.12. – podat žádost o příspěvek na celoroční čin. (př. Faltys, Nohynek, Langr) 
25/21 – do 31.12. – připravit kancelář na výdej povolenek  (př. Ďurček) 
26/21 – do 15.02. – sumarizace povolenek k lovu 2021 (př. Ďurček) 
27/21 – do 31.12. – aktualizovat nástěnku na RMV Veselá (př. Langr) 
28/21 – do 31.03. – zajistit zimní režim na revírech (hospodářský odbor) 
29/21 – do 31.12. – vypracovat a odeslat výkaz o činnosti MO (př. Langr) 
30/21 – do 31.12. – připravit finanční odměny pro předsedu, jednatele, místopředsedu, 
vedoucího HO a výdejce povolenek (př. Faltys) 
31/21 – do 31.12. – kontrola pokladny ke konci roku (př. Faltys, Rympl, Zikánová) 
32/21 – do 11.12. – vánoční jarmark v MH (př. Ďurček) 
33/21 – do 22.12. – vánoční prodej živých ryb (př. Nohynek) 
34/21 – do 30.11. – odeslat na sekretariát objednávku triček RS, funkcionáři MO (př. Ďurček) 
35/21 – do 08.02. – připravit návrhy změn Pro MRŘ RMV 2023 (výbor MO) 
36/21 – do 14.12. – vybrat zápisné a odevzdat je do pokladny (př. Čermák) 
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1) Kontrola zápisu 10/ 2021 
 

 Splněno: 07/21, 15/21, 16/21, 17/21, 18/21, 19/21, 20/21 
 
 Zrušeno: 21/21 

      
 Trvá: 10/21, 11/21, 13/21 

 
 Nové úkoly: 22/21, 23/21, 24/21, 25/21, 26/21, 27/21, 28/21, 29/21, 30/21, 31/21, 32/21, 

33/21, 34/21, 35/21, 36/21 
 
 
 
 
 

2) Došlá a odeslaná pošta 
 

 
 

3) Organizační záležitosti 
 
 Konference SÚS se zúčastnil jednatel MO. O akci informoval členy výboru MO. 

Projednané dokumenty jsou k dispozici na webu SÚS. Z „bloku“ novinek pro následující 
roky informoval o zrušení hlubinné přívlači s použitím motoru v sús. Ruční pohon 
(vesla) je povolen. 

 
 Hospodářské vyrovnání. Termín 11.11. 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 
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 Vánoční prodej ryb (kapr, pstruh) bude probíhat ve dnech 22. – 23. 12. na dvoře 

kanceláře MO - úkol 33/21 př. Nohynek 

 
 Účast MO na akci „Vánoční jarmark“ v Mn. Hradišti. Akce bude bez prodeje ryb - úkol 

32/21 př. Ďurček 

 
 Do 8.2. 2022 připravit návrhy změn pro Místní rybářský řád pro RMV Veselá 2023. 

(Používání vhodných druhů nástražních ryb.)  – úkol 35/21 výbor MO 

 
 Do 12.10. zapsat do brigádnického sešitu hodiny – úkol 23/21 výbor MO 

 
 Do 31.12. podat žádost o příspěvek na celoroční činnost – úkol 24/21 př. Faltys, 

Nohynek, Langr 
 

 Byl schválen termín VČS 2022 – 19.3.2022. 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.) 

Program VČS 2022: 

1) Zahájení a uvítání. 
2) Uctění památky zesnulých členů.  
3) Schválení programu VČS 2022.  
4) Volba mandátové, návrhové komise a volební komise. 
5) Kontrola usnesení z VČS 2021. 
6) Zprávy funkcionářů výboru MO za rok 2021. 
7) Zpráva hospodáře. 
8) Plán činnosti MO na rok 2022.  

 Plán výroby rybích násad. 

 Hospodaření na rybochovných zařízeních.  

 Termíny, lokality a náplň brigádní činnosti 2022. 
9) Školení členů MO. 

 Seznámení s Bližšími podmínkami výkonu rybářského práva na RMV Veselá 411 112. 

 Sumarizace a vyplňování docházek úlovkových lístků + statistiky. 

 Změny v Bližších podmínkách výkonu rybářského práva. (BPVRP) 
10) Návrh rozpočtu na rok 2022. 
11) Přestávka (15 minut). 
12) Zpráva mandátové komise. 
13) Projednání způsobu hospodaření, počtu brigádnických hodin včetně jejich finanční náhrady nebo 

krmení, zásady poskytování úlev v plnění brigádních povinností u důchodců, žen, invalidů (průkaz ZTP), 
mimořádného příspěvku na zajištění činnosti MO, stanovení ceny povolenky na RMV Veselá 411 112 a 
pravidel rybolovu na tomto revíru pro rok 2023. 

14) Volby členů výboru MO pro období 2022 - 2026. 
15) Udělení svazových vyznamenání a odměnění jubilantů. 
16) Diskuse. 
17) Zpráva mandátové komise. 
18) Přednesení a schválení návrhu usnesení VČS 2022. 
19) Závěr. 

 
pro_8/ proti_0/ zdržel se_0 
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 Připravit kancelář na výdej povolenek v roce 2022. – úkol 25/21 př. Ďurček Výdej bude 

probíhat od 4. ledna 2022. Vydávat se bude úterý/ pátek od 15:00 – 18:00 hod. přes 
okno ze dvora. Topení na kanceláři zajistí př. Milner František. Dále bude možné 
objednávat povolenky on-line na webu: www.povolenky.rybarimh.cz Hostovské 
povolenky na RMV Veselá se budou vydávat pouze ve Stavebninách Nohynek a 
Nohynek. Změna v termínech výdeje …leden/ únor – úterý, pátek *** březen/ duben – 
úterý. 
 

 Sumarizace povolenek k lovu za rok 2021 – úkol 26/21 př. Ďurček. Sesumarizované 
povolenky k lovu odevzdat nejpozději do 15. ledna 2022. 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 2021. 

 

 Aktualizovat vývěsku na RMV Veselá. Nové dokumenty zašle př. Ďurček – úkol 27/21 
př. Langr 

 
 Ryby zdarma 2021_smlouvy, pachtovné, sponzorské dary – kompletní seznam je 

nedílnou součástí tohoto zápisu. Bude k dispozici na kanceláři MO. Celkem bylo 
schváleno 3ks štika, 37ks kapr a 35ks Pd v přibližné hodnotě 10.390,-Kč pro celkem 17 
institucí, firem nebo osob - pro_8 proti_0/ zdržel se_0   

 
 Povolenky zdarma 2021_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 57 ks povolenek 
k lovu. (10ks CS povolenek, 15ks územních povolenek a 33ks 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 

 
 Do 31.12. vypracovat a odeslat výkaz činnosti MO za rok 2021 – úkol 29/21 př. Langr 

 

 Plánované závody a akce na RMV Veselá pro rok 2022. Zažádat na MZe o vyjímky 
z denní doby lovu (př. Langr) - úkol 22/21 př. Langr 
 

25.-27.3. 2022 (kaprové závody – p. Jozífek) 
14.-17.4. 2022 (kaprové závody - Ouklej cup) 
7.5. 2022 (veřejné závody RZ Veselá - MO) 

24.-26.6. 2022 (sumcové závody - MO) 
9.-11.9. 2022 (kaprové závody - Ginto Carp cup) 

 
 Povinnost zřídit si datové schránky. – Datové schránky si zřídí nový výbor po volbách. 

 

 Do 30.11. odeslat na sekretariát objednávku triček SÚS pro RS a funkcionáře MO - úkol 
34/21 př. Ďurček 

 

 Výbor MO rozhodl o zdražení povolenky na RMV Veselá z důvodu zdražení násad, 
které proběhne v roce 2022 o 100,-Kč na 2.900,-Kč. Zdražení se nedotkne dětí do 15-ti 
let. Ostatní krátkodobé povolenky byly rovněž zdraženy o adekvátní částku. 

pro_7/ proti_1/ zdržel se_0 

 
 
 
 
 



Český rybářský svaz, z.s. 
místní organizace Mnichovo Hradiště 

Sokolovská 1464, 295 01 Mnichovo Hradiště 
   IČ: 18572022    

www.rybarimh.cz, info@rybarimh.cz                                                           facebook: ČRS MO Mn. Hradiště 

 

4) Hospodářský odbor 
 

 Do RMV Veselá bylo vysazeno 100 kg lína obecného. 
 

 Násada ročka candáta do RMV Veselá 4000 ks a 550 ks do Jizery.  

 
 Zajistit zimní režim na revírech  - úkol 28/21 hospodářský odbor 

 
 
 
 

5) Ekonomický odbor 
 
 Stav na účtu (září): běžný 1.113.601,-Kč. 

 

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

 
 Výbor MO schvaluje finanční odměnu 8.500,-Kč pro předsedu za roční činnost - pro_8 

proti_0/ zdržel se_0 

 

 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 uhradit 500,-Kč (roční licence) za užívání programu Ryby17 - 

pro_8 proti_0/ zdržel se_0 

 
 Převést schválené finanční odměny a připravit smlouvy o provedení práce – úkol 30/21 

př. Faltys 
 

 Kontrola pokladny ke konci roku – úkol 31/21 př. Faltys, Dolejší, Zikánová 
 
 

6) Odbor mládeže 
 

 Výbor MO obdržel rozpočet a plán kroužku 2021/ 2022. 
 

 Vybrat zápisné 200,-Kč a odevzdat je do pokladny – úkol 36/21 př. Čermák 
 

 
 
 

7) Dozorčí komise 
 

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

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

 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) 

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

jednatele MO. 

 
 CS a CR povolenky se budou po Novém roce vydávat na nový formát. Jedná se o A4, 

kde nebude na zadní straně uvedena II. část sumarizace. 

 
 Životní jubilea a vyznamenání 2022: 

 
85 – př. Miloš Hlávka 
80 – př. Karel Krejbich 
75 – př. Josef Čermák, Jaroslav Dvořák, Jiří Hadač, František Hovorka, Jaroslav 
Hromátka, Svatopluk Kvaizar, Zdeněk Pecka, Milan Synek, Antonín Štýbler 
70 – př. Josef Fidler, Oldřich Hašek, Vladimír Hloušek, Vladislav Hofman, Vladimír 

Kozderka, Jiří Magura, Imrich Mucska, Josef Urgošík, Jiří Vaníček, Jan Verner 
 

 Odznak za dlouholeté členství u ČRS 
           př. Petr Antoš, Vladimír Fidler, František Hovorka, Karel Beran, Tomáš Pytloun, Josef Ďurček 

 

 Bronzový odznak 
         př. Tomáš Nohynek, Tomáš Nohynek ml., Olga Zikánová 
 

 

 

 

 Školení: 

 
 Nové členství:  

 
 Převodka do MO: 

 
 Převodka z MO: 

 
pro_x/ proti_x/ zdržel se_x 

 
 

 

9) Termín příští schůze 
 

 14.12.2021 od 18:00 hod. 
 
dne 09. listopadu 2021                                                          
vypracoval: př. Ďurček Josef 
 


