
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 – 14.03.2023 
 
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 02/2023 
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) 
07/23 do 31.03. – zajistit zimní režim na revírech (hospodářský odbor) 
08/23 do 31.03. – sčítání kormoránů (př. Rympl, Bergmann) 
13/23 do 25.03. – funkcionáři si připraví své zprávy na VČS (výbor MO + hospodář) 
15/23 do 28.02. – potvrdit na sekretariát zájem o úhoří monté (př. Langr) 
16/23 do 04.03. – výlov Arnoštice (př. Hýbner, Tuček) 
17/23 do 31.03. – nahlásit změnu termínu na MZe Ouklej cup Veselá (př. Langr) 
18/23 do 10.04. – podání žádosti o dotace z dotačního titulu DT17_K 2023 (př. Langr) 
19/23 do 10.04. – oznámit na sekretariát SÚS případné změny v popisech (př. Langr) 
20/23 do 25.03. – zapracovat předlohu Usnesení z SÚS (př. Ďurček) 
21/23 do 30.06. – zapojit se do testování RIS_rybářský informační systém (př. Ďurček) 
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1) Kontrola zápisu 01/ 2023 
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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) 

 
 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. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena od 60cm a 
candáta od 55cm. (U horní míry je rozuměno „včetně“.) 

pro_7/ proti_0/ zdržel se_0 (hlasováno v únoru) 
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 Zjistit možnost uložení finančních prostředků na spořící účet/-y. – Možnosti budou 

předneseny na VČS 2023 a v případě schválení členskou základnou budou 
realizovány. 
 

 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 Bakov nad Jizerou (26.03) – Vzhledem k tomu, že 
v sobotu 25.03. máme VČS 2023, následně večer pořádáme ples a v neděli ráno se 
vše musí uklidit nebude možné tuto účast organizačně zajistit – omluvit se (př. Langr) 

 
 Jménem př. Tučka byla oznámena změna termínu závodu Ouklej cup Veselá. Nový 

termín 7.-10. září 2023. – Oznámit změnu termínu na MZe a zažádat o vyjímky 
z denní doby lovu na nový termín – úkol 17/23 (př. Langr) 

pro_5/ proti_0/ zdržel se_2 
 

 Podání žádosti o dotace z dotačního titulu DT17 (K 2023) – úkol 18/23 (př. Langr) 

 Návrhy na změny v popisech revírů pro rok 2024 – 2025. – Návrh na zvýšení horní 
míry u pstruha potočního na 30cm. Třetím rokem je, díky práci př. Dvořáka, snaha o 
vytvoření nové linie pstruha přímo z vykuleného plůdku, který se pak vypouští do 
našich revírů. Tento pstruh je odolnější a mohl by se sám v našich revírech alespoň 
2x vytřít. Jedná se o další vlastní zajištění pstruha na našich revírech. Návrh bude 
přednesen na VČS ke schválení. Do 31.05.2023 nahlásit na sekretariát SÚS – úkol 
19/23 (př. Langr) 

 
 Od SÚS jsme obdrželi aktualizovaný ceník násad na rok 2023. 

 
 Zpracovat předlohu k Usnesení od SÚS – úkol 20/23 (př. Ďurček) 

 
 Podílet se na testování a zprovoznění RIS (rybářský informační systém) – úkol 20/23 

(př. Ďurček) 
 

 Od SÚS jsme obdrželi aktualizovaný dokument „Cestovných náhrady“ č. j. 270/ 2023. 
Cestovní příkaz dává v MO pouze předseda nebo jednatel.  

 
 Pro potřeby manipulačního řádu v Arnošticích muselo být zadáno zpracování 

výkresové dokumentace u Vodní projekty s.r.o. za 9.8790,-Kč. 
pro_7/ proti_0/ zdržel se_0 

 
 
 

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) 
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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)  
16) Diskuse. 
17) Zpráva mandátové komise. 
18) Přednesení a schválení návrhu usnesení VČS 2023. 
19) Závěr. 

 
pro_5/ proti_0/ zdržel se_0 (hlasováno v lednu) 

 
 

5) Hospodářský odbor 
 

 Výlov Arnoštice je naplánován na 18.3.2023. Na sekretariátu (technik) SÚS je vše 
řádně nahlášeno - úkol 16/23 (př. Hýbner, Tuček)  
 

 Proběhlo zarybnění RMV Veselá 15q kapra. 
 

6) Ekonomický odbor 
 

 Stav na účtu (prosinec): běžný 1.533.788,-Kč. 
 

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

 Návrh na zrušení druhého účtu, který byl dříve využíván kvůli dobrému úročení. Nyní 
se již nic neúročí. Zbytečně se platí za správu účtu. 

pro_7/ proti_0/ zdržel se_0 
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7) Odbor mládeže 
 

 xxx 
 

8) Dozorčí komise 
 

 Přítomnost na výlovu a následného zarybnění našich revírů. 
 

 

9) Různé 
 

 Kulturní akce na RMV Veselá 2023: 
27.-30.4. Emesr Fish 2023 

6. 5. RZ Veselá 
23.-25.6. RZ Sumec 

7.-10.9. Ouklej cup Veselá  
22.-24.9. Ginto Carp cup 

 
 V pořádku proběhlo vyúčtování jednorázové dotace na činnost u města Mn. Hradiště 

za rok 2022. Díky všem! 
 

 V měsících březen, duben je kancelář MO otevřená pouze každé úterý od 15 -18 hod. 
 

 Úhrada členské známky musí proběhnout do 30. dubna 2023. V opačném případě 
zaniká členství v ČRS. (Při opětovné obnově se musí platit znovu zápisné.) 

 
 Školení: 

 Nové členství: Martin Vach, Slavomír Bartoň, Jiří Žídek, František Rieger, 
Roman Brada 

 Převodka do MO:  

 
 Převodka z MO:  

 
pro_7/ proti_0/ zdržel se_0 

 
 

10) Termín příští schůze 
 

11.04.2023 od 18:15 hod. 
 
 
dne 14. března 2023                                                          
vypracoval: př. Ďurček 

 


