
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 

 

Výborová schůze – 14.02.2023 
 
Výbor: př. Nohynek, Langr, Faltys, Tuček, Ďurček, Čermák, Dvořák 
Dozorčí komise: př. Rympl 
Hosté: př.  
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 01/2023 
2)  Došlá a odeslaná pošta 
3)  Organizační záležitosti 
4)  VČS 2023 
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: 
01/23 do 31.03. – připravit nové návrhy smluv (př. Nohynek, Langr) 
02/23 do 31.03. – zúčastnit se školení o BZOP (př. Tuček) 
03/23 do 31.05. – odstranění panelů, zjistit stav hráze H. Přestavlky (př. Nohynek, Langr) 
04/23 do 25.03. – VČS 2023 (př. Ďurček, Langr, Nohynek ml., Tuček) 
05/23 do 25.03. – rybářský ples (př. Tuček, Ďurček) 
06/23 do 15.02. – sumarizace povolenek k lovu (př. Ďurček, Langr) 
07/23 do 31.03. – zajistit zimní režim na revírech (hospodářský odbor) 
08/23 do 31.03. – sčítání kormoránů (př. Rympl, Bergmann) 
09/23 do 31.01. – zažádat o výjimky z denní doby lovu pro sportovní akce_RMV (př. Langr) 
10/23 do 28.02. – vyúčtovat dotaci od města MH za rok 2022 (př. Faltys) 
11/23 do 14.02. – připravit případné návrhy změn MRŘ RMV Veselá 2024 (výbor MO) 
12/23 do 14.02. – zapsat novou motorovou pilu do inventáře majetku MO (př. Rympl, Kutáč) 
13/23 do 25.03. – funkcionáři si připraví své zprávy na VČS (výbor MO + hospodář) 
14/23 do 14.02. – zjistit možnost uložení fin. Prostředků na spořící účet (př. Faltys, Nohynek) 
15/23 do 28.02. – potvrdit na sekretariát zájem o úhoří monté (př. Langr) 
16/23 do 04.03. – výlov Arnoštice (př. Hýbner, Tuček) 
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1) Kontrola zápisu 01/ 2023 
 

 Splněno: 06/23, 09/23, 10/23, 11/23, 12/23, 14/23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 Zrušeno:  
      

 Trvá: 01/23, 02/23, 03/23, 04/23, 05/23, 07/23, 08/23, 13/23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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2) Došlá a odeslaná pošta 
 

 
 
 

3) Organizační záležitosti 
 

 Do 31.03. připravit nové návrhy smluv s aktuálními smluvními stranami - úkol 01/23 
př. Nohynek, Langr. – Obnoveny jsou tři smlouvy za stejných podmínek jako 
v předešlých letech. Trvání smluv je na čtyři roky. Jedná se o RZ Arnoštice, Hoření 
Přestavlky (p. Pelda) a RMV Veselá (p. Nohynek T., Nohynek P.) 

 
 Zúčastnit se školení o BZOP pro př. Tuček, Burda J., Burda T. - úkol 02/23 (př. Tuček 

a spol.) 

 
 Rybářský ples …termín je 25.03.2023 v Klášteře Hradišti nad Jizerou - úkol 05/23 (př. 

Tuček, Durček) 

 
 Sčítání kormoránů - úkol 08/23 (př. Rympl, Bergman) 
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 Do 14.2. připravit případné návrhy změn pro Místní rybářský řád RMV Veselá 2024 – 

úkol 11/23 (výbor MO). – přesná definice bodu 3. Původní změní: 3. Míra kapra je 
stanovena na 45 - 60cm, štiky na 60cm, candáta na 55cm. Kapr nad 60cm se musí 
bez prodlení s největší šetrností vrátit zpět do revíru. Návrh: 3. Míra kapra je 

stanovena od 45 do 60cm. Kapr nad 60cm se musí bez prodlení s největší 
šetrností vrátit zpět do revíru. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena od 60cm 
a candáta od 55cm.  

pro_7/ proti_0/ zdržel se_0 

 
 Zjistit možnost uložení finančních prostředků na spořící účet/-y – úkol 14/23 (př. 

Faltys, Nohynek) – Bylo osloveno několik institucí. Na vyhodnocení se ještě čeká. 
pro_5/ proti_0/ zdržel se_0 (hlasováno v lednu) 

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

2021. Jizera – 240 kg (kapr)/ Mohelka – 120 kg (pstruh). 
 

 Delegování zástupce na VČS MO Bělá pod Bezdězem (11.3.) – př. Nohynek, Langr, 
Tuček 

 
 Bylo provedeno elektronické zpracování územních povolenek – př. Langr (181 ks) a 

povolenek na RMV Veselá – př. Ďurček (301 ks) Na sekretariát bylo odesláno (159 
ks) CS a CR povolenek k elektronickému zpracování. Za každou vrácenou povolenku 
na sekretariát SÚS obdrží MO 50,-Kč. Vzhledem k formátu povolenek A4 odpadá 
členům MO sumarizace povolenek, která přechází na pověřené členy za zpracování. 
Pokuta 100,-Kč se tudíž již neuděluje. Po urgencích nevrátili povolenky 2 rybáři a zde 
byla udělena pokuta 500,-Kč za nevrácený sumář. Výsledky el. zpracování na RMV 
Veselá byly odeslány členům MO do nahlášených emailů a naleznete je na webu 
MO.  
 

 Návrh na odměnu za sumarizaci a elektronické zpracování povolenek. Územní 
povolenka ve výši 35,-Kč a povolenka na RMV ve výši 30,-Kč. Zde je zohledněna 
náročnost sumarizace a následného zpracování, kdy v územní povolence je více 
revírů. U povolenek na RMV Veselá se odměňují pouze roční povolenky. (Ne 
povolenky krátkodobé.) 

pro_5/ proti_0/ zdržel se_2 

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

Veselá č. 411 112 za účelem uspořádání rybářského závodu Emers Fish. 
Termín konání je 27.- 30.4.2023. 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 20.000,-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 

 
 Hospodaření RZ Mukařov za rok 2022 skončilo v zisku 19.300,-Kč. Poděkování 

hospodáři za jeho práci. 
 

 Potvrdit na sekretariát SÚS zájem o pokračování vysazování úhořího monté z OP 
Rybářství – úkol 15/23 (př. Langr) 

 pro_7/ proti_0/ zdržel se_0 
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4) VČS 2023 
 

 VČS 2023 …termín je 25.03.2023 v Klášteře Hradišti nad Jizerou - úkol 04/23  
 

 Technické zajištění VČS, zajištění komisí, zápis – př. Ďurček, Nohynek ml./ 
Moderování – př. Nohynek/ Pozvání hostů – př. Langr/ Balíčky pro jubilanty – př. 
Langr, Ďurček/ Občerstvení – př. Tuček 
 

 Připravit si zprávy na VČS 2023 – úkol 13/23 (funkcionáři MO + hospodář) 
 

 
 

Program VČS 2023: 

1) Zahájení a uvítání. 
2) Uctění památky zesnulých členů.  
3) Schválení programu VČS 2023.  
4) Volba mandátové a návrhové komise. 
5) Kontrola usnesení z VČS 2022. 
6) Zprávy funkcionářů výboru MO za rok 2022. 
7) Zpráva hospodáře. 
8) Plán činnosti MO na rok 2023.  

 Plán výroby rybích násad. 

 Hospodaření na rybochovných zařízeních.  

 Termíny, lokality a náplň brigádní činnosti 2023. 
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 2023. 
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 2024. 

14) Udělení svazových vyznamenání a odměnění jubilantů. 
15) Diskuse. 
16) Zpráva mandátové komise. 
17) Přednesení a schválení návrhu usnesení VČS 2023. 
18) Závěr. 

 
pro_5/ proti_0/ zdržel se_0 (hlasováno v lednu) 
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5) Hospodářský odbor 
 

 Zajistit zimní režim na revírech - úkol 07/23 
 

 Výlov Arnoštice je naplánován na 4.3.2023. Nahlásit na sekretariát + vysazování. - 
úkol 16/23 (př. Hýbner, Tuček) 
 

6) Ekonomický odbor 
 

 Stav na účtu (prosinec): běžný 1.419.822,-Kč. 
 

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

 

7) Odbor mládeže 
 

 xxx 
 

8) Dozorčí komise 
 

 xxx 
 

 

9) Různé 
 

 Kulturní akce na RMV Veselá 2023: 
6.-9.4. Ouklej cup Veselá  

27.-30.4. Emesr Fish 2023 
6. 5. RZ Veselá 

23.-25.6. RZ Sumec 
22.-24.9. Ginto Carp cup 

 
 Školení: 

 Nové členství: Michal Kopecký, Stanislav Kopecký, Adam Šťastný, Eva Machalická, 

Vratislav Krejčí, Slavomír Bartoň 

 Převodka do MO:  

 
 Převodka z MO:  

 
pro_7/ proti_0/ zdržel se_0 

 
 

10) Termín příští schůze 
 

13.03.2023 od 18:15 hod. 
 
 
dne 14. února 2023                                                          
vypracoval: př. Ďurček 

 


