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Výborová schůze – 15.02.2022 
 
Výbor: př. Nohynek, Langr, Dvořák, Faltys, Tuček, Čermák, Ďurček 
Dozorčí komise: př. Rympl 
Hosté: př.  
Omluveni: př. 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 01/ 2022 
2)  Došlá a odeslaná pošta 
3)  Organizační záležitosti 
4)  VČS 2022 
5)  Hospodářský odbor 
6)  Ekonomický odbor  
7)  Odbor mládeže 
8)  Dozorčí komise 
9)  Různé 
10)  Termín příští schůze výboru 

 
Schválení programu jednání: pro_7/ proti_0/ zdržel se_0 

 

ÚKOLY: 
01/22 – do 31.03. – sčítání kormoránů (př. Rympl, Bergmann) 
02/22 – do 31.01. – zažádat o výjimky z denní doby lovu pro sportovní akce_RMV (př. Langr) 
03/22 – do 15.02. – sumarizace povolenek k lovu 2021 (př. Ďurček, Langr) 
04/22 – do 31.03. – zajistit zimní režim na revírech (hospodářský odbor) 
05/22 – do 08.02. – připravit návrhy změn pro MRŘ RMV 2023 (výbor MO) 
06/22 – do 28.02. – připravit nové návrhy smluv s aktuálními smluvními stranami (př. 

Nohynek, Langr) 
07/22 – do 31.01. – proúčtovat dotaci od města (př. Faltys) 
08/22 – do 19.03. – funkcionáři si připraví své zprávy na VČS 2022 
09/22 – do 19.03. – školení na VČS 2022 (př. Hýbner) 
10/22 – do 31.05. – předat RS nové informace z SÚS ohledně činnosti (př. Čermák) 
11/22 – do 07.05. – příprava RZ Veselá 2022 (výbor MO) 
 
 
 

1) Kontrola zápisu 01/ 2022 
 

 Splněno: 02/22, 03/22, 05/22, 07/22 

 
 Zrušeno:  

      
 Trvá: 01/22, 02/22, 04/22, 06/22 

 
 

 Nové úkoly: 08/22, 09/22, 10/22, 11/22 
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2) Došlá a odeslaná pošta 
 

 
 
 

3) Organizační záležitosti 
 

 Sčítání kormoránů na našich revírech 2021/ 2022 - úkol 01/22 př. Rympl, Bergmann. 

 
 Do 28.2. připravit nové návrhy smluv s aktuálními smluvními stranami - úkol 06/22 př. 

Nohynek, Langr. 

 
 Plánované závody a akce na RMV Veselá pro rok 2022. 

 
24.-27.3. 2022 (kaprové závody – Prambo Carp Veselá) 

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. 

 
 Bylo provedeno elektronické zpracování územních povolenek (172 ks) a povolenek 

na RMV Veselá (306 ks) Dále bylo zkontrolováno a odesláno na svaz (155 ks) CS a 
CR povolenek k elektronickému zpracování. Bylo uděleno 9 pokut (100,-Kč) za 
neprovedenou sumarizaci nebo závažné chyb při sumarizaci. 8 povolenek nebylo 
odevzdáno v termínu a ani po upozornění. V tomto případě byla udělena pokuta 500,-
Kč. Výsledky el. zpracování na RMV Veselá byly odeslány členům MO do 
nahlášených emailů a naleznete je na webu MO. Poděkování př. Langrovi a 
Ďurčekovi 
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 MO od SÚS obdrží za každou vrácenou povolenku 50,-Kč. Dříve to bylo 30,-Kč. 

Došlo tedy k navýšení o 20,-Kč. Mění se nový systém pro elektronické zpracování 
povolenek k lovu a mění se i samotné sumáře, které se vydávají na formát A4. 
Rybářům tak odpadá povinnost povolenky na konci roku sumarizovat, ale někdo to 
udělat musí. Postupně se kompletně přechází na nové sumáře ve formátu A4. 
Elektronické zpracování územních povolenek k lovu pak probíhá tak, že každý řádek 
ze sumáře se musí přepsat do systému od ČRS pro elektronické zpracování. Stejně 
je tomu i u povolenek na RMV Veselá, kde sumarizaci povolenky provádí pověřený 
člen MO. CR a CS povolenky se po kontrole odesílají na sekretariát SÚS, kde 
elektronické zpracování provádí pověřená osoba.  

 
 Návrh na odměnu za sumarizaci a elektronické zpracování povolenek je následující. 

Územní povolenka a povolenka na RMV ve výši 25,-Kč. CR a CS povolenka za 5,-Kč. 
MO výdej povolenek a zpracování CR, CS a územních povolenek k lovu nic nestojí, 
protože je práce zaplacena 50-ti korunami, které obdržíme od SÚS. Zpracování 
povolenek na RMV Veselá je čistě v režii MO. 

 
pro_7/ proti_0/ zdržel se_0 

 
 MO reagovala na výzvu SÚS na sdělení případných připomínek k novému Jednacímu 

řádu. 

 
 MO reagovala na výzvu SÚS na sdělení připomínek k RIS. (Rybářský informační 

systém) 

 
 Počet volených členů výboru se snižuje z 11 na 7. – Zájem o práci pro MO a nejen ve 

výboru a dalších funkcích rok od roku klesá, tak není potřeba držet ve výboru více 
pozic nebo již obsazené pozice zdvojovat. 

 
pro_7/ proti_0/ zdržel se_0 

 
 Z SÚS byla přiznána dotace na vícezarybnění ze sumarizace povolenek k lovu za rok 

2020. Jizera – 780 kg (kapr)/ Mohelka – 120 kg (pstruh). Děkujeme! 
 

 Pozvánku na VČS 2022 obdrželi jmenovitě všichni členové výboru a předseda DK. 

 
 Delegování zástupce MO na ČS MO Bělá pod Bezdězem. (př. Nohynek, Langr, 

Tuček) 
pro_7/ proti_0/ zdržel se_0 

 
 Jménem př. Josefa Jozífka byla MO požádána o „propůjčení“ revíru Štěrkopískoviště 

Veselá č. 411 112 za účelem uspořádání rybářského závodu Prambo Carp Cup. 
Termín konání je 24.-27.3.2022. Spolu se žádostí obdržel výbor MO i propozice 
k závodu. Zároveň pořadatel prosí o vyřízení výjimek z denní doby lovu na tyto dny. 
Výbor MO souhlasí za těchto podmínek: min. 10 dní před závodem bude na účet MO  
převedena částka 15.000,-Kč jako příspěvek na zarybnění. Hájení bude rozvěšeno 
na revíru min. 10 dní před závodem – zajistí pořadatel. Po závodu bude revír uveden 
do původního stavu včetně cesty. Veškerý odpad bude z revíru odvezen. Pořadatel  
na sebe bere veškerou zodpovědnost s pořádáním a průběhem závodu. 

 
pro_7/ proti_0/ zdržel se_0 
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 Předat členům RS nové informace. Oprávnění pořizovat záznam o kontrole. Kontrola 

lovícího, který je v loďce a jeho povinnost k RS. Nový postup odevzdání zadržené 
povolenky, který vychází ze změn Jednacího řádu ČRS - úkol 10/22 (př. Čermák) 

 
 Příprava závodu RZ Veselá 2022 - úkol 11/22 výbor MO 

 
 Z důvodu dobrého hospodářského výsledku na RMV Veselá v roce 2021 výbor MO 

mimořádně rozhodl o navýšení částky na rámec povinného zarybnění na celkových 
230 tis. (Původně i s vícezarybněním bylo 190 tis.) 

 
pro_7/ proti_0/ zdržel se_0 

 
 Celkové finanční prostředky na vícezarybnění RMV Veselá budou rozděleny 50% 

kapr 65+ a 50% dravec. (Maximálně využít vlastních zdrojů z chovných rybníků.) 
 

pro_5/ proti_2/ zdržel se_0 
 
 

 
4) VČS 2022 

 
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) Přímá volba předsedy MO. Volby členů výboru MO, DK MO pro období 2022 - 2026. Volba delegáta pro 
konferenci SÚS. Podpora př. D. Hýbnera do výboru SÚS a na post předsedy SÚS. 

15) Udělení svazových vyznamenání a odměnění jubilantů. 
16) Diskuse. 
17) Zpráva mandátové komise. 
18) Přednesení a schválení návrhu usnesení VČS 2022. 
19) Závěr. 
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 Z důvodu zrušení akce Rybářský ples se schůze uskuteční v KINĚ v Mnichově 

Hradišti. Schůze proběhne bez občerstvení a za aktuálně platných 
hygienických opatření! 

 
 Na výzvu ohledně možnosti práce ve výboru nebo v DK pro období 2022 – 2026 

nikdo nezareagoval. Kandidátky pro jsou následující: 
 

Výbor MO 
 

př. Čermák Filip 
př. Ďurček Josef 

př. Dvořák Jaromír 
př. Ing. Faltys Pavel 

př. Nohynek Tomáš (kandidát v přímé volbě na předsedu MO) 
př. Ing. Langr Aleš 
př. Tuček Ondřej 

        
 

DK MO 
 

př. Dolejší Robert 
př. Rympl Jan 

př. Kutáč Tomáš 
 
 

 Návrh změn pro Místní rybářský řád pro RMV Veselá 2023.  –  Z důvodu ochrany 
rybí osádky a eliminování možnosti zavlečení nebezpečných nemocí se 
s okamžitou platností se zakazuje používat jako nástražní ryby druhy 
okrasných, jezírkových nebo akvarijních ryb. (kapr koi, okrasný karas, 
závojnaté druhy, …) Dále i některých invazivních druhů jako je sumeček 
americký nebo střevle východní.  

 

 Jednotlivý funkcionáři si připraví své zprávy. (předseda, ekonom, hospodář, vedoucí 
OM, vedoucí RS) - úkol 08/22  

 

 Na schůzi informovat členy v bodě „školení“ ohledně nového Jednacího řádu a 
zvláště pak k novince kárného řízení. Dbát důklad na řádnou evidenci! (Nově vám 
mohou zadržet povolenku za nezapsání příchodu, kg u úlovků, počtu kusů a pod.) 
Dále pak k novým úlovkovým lístkům A4, na které kompletně přejdeme. (Dbát na 
zapisování čísla revírů.) - úkol 09/22 

 
 Technické zajištění VČS, zajištění komisí, zápis, nakoupit vody – př. Ďurček, 

Nohynek ml. 

 
 Moderování – př. Nohynek 

 
 Pozvání hostů – př. Langr 

 
 Balíčky pro jubilanty – př. Langr, Ďurček, Tuček 
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5) Hospodářský odbor 
 

 Zajistit zimní režim na revírech - úkol 04/22 hospodářský odbor. 
 

6) Ekonomický odbor 
 

 Stav na účtu (leden): běžný 949.966,-Kč. 

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

 
 

7) Odbor mládeže 
 

 xxx 
 

8) Dozorčí komise 
 

 xxx 
 

9) Různé 
 

 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. 

 
 

 
 Školení: 

 
 Nové členství: Petr Chumlen, Jiří Šulc, Ing. Jan Klaban, Václav Šnour 

 
 Převodka do MO: Vlastimil Peroutka  

 
 Převodka z MO: 

 
pro_7/ proti_0/ zdržel se_0 

 
 

10) Termín příští schůze 
 

08.03.2022 od 18:15 hod. 
 
 
dne 15. února 2022                                                          
vypracoval: př. Ďurček 
 
 
 
 
 
 


