Český rybářský svaz, z.s.,
místní organizace Mnichovo Hradiště, z.s.
Sokolovská 1464, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 18572022

Výborová schůze – 07.09.2016
Přítomni: př. Hýbner, Tuček, Faltys, Běhounek, Ďurček, Mareš, Langr, Nohynek,
Šťastný, Čermák
Omluveni: př.
Neomluveni: př. Kučera
DK: př. Dvořák
Hosté: př.
Jednání se účastní nadpoloviční většina členů výboru, schůze je usnášeníschopná.
Předseda MO přivítal všechny členy výboru, DK, hosty a zahájil schůzi.

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1) Kontrola zápisu 06/ 2016
2) Došlá a odeslaná pošta
3) Organizační záležitosti
4) Hospodářský odbor
5) Ekonomický odbor
6) Odbor mládeže
7) Kulturní odbor
8) Dozorčí komise
9) Rybářská stráž
10) Školení nových členů
11) Různé
12) Termín příští schůze výboru

ÚKOLY:
4/16 – do 31.12. dořešit pachtovní smlouvu s pí. Brzobohatou na Arnoštice (př. Nohynek)
5/16 – do 31.10. vypracovat seznam nářadí a případný ceník pro jeho půjčování (př. Tuček)
6/16 – do 30.6. dodělat místo pro hendikepované rybáře na RMV Veselá (př. Běhounek)
13/16 – do 31.12. vypracování Vnitřního předpisu pro MO (př. Hýbner, Langr, Nohynek, Ďurček)
14/16 – informovat MěÚ Mn. Hradiště o provedené výsadbě dřevin na RMV Veselá (př. Langr, Ďurček)
15/16 – do konce měsíce května bude svolána schůze RK (př. Ďurček)
16/16 – do 20.5. přivést z Brandýsa nad Labem novou výsadbu stromků na RMV Veselá (př. Tuček)
17/16 – do 22.5. zajistit výsadbu stromků na RMV Veselá (př. Běhounek) Př. Langr následně informuje
MěÚ Mn. Hradiště o provedené výsadbě
18/16 – do 8.6. odpovědět členům MO na dotazy - VČS 2016 (výbor MO)
19/16 – do 30.6. navštívit OÚ Ptýrov (př. Nohynek, Ďurček)
20/16 – do 30.6. navštívit p. Peldu ohledně pozemku na Hořeních Přestavlkách (př. Ďurček)
21/16 – do 8.6. domluvit schůzku s MH Stavební (př. Faltys)
22/16 – do 8.6. předat vozík p. Hnídkovi (př. Tuček)
23/16 – do 8.6. zajistit opravu druhého vozíku a přípravu na tech. kontrolu (př. Tuček) Př.
Nohynek následně zajistí technickou kontrolu.
24/16 – do 8.6. doloţit vyúčtování dotací na MěÚ Mn. Hradiště (př. Faltys)
25/16 – do 30.6. natřít boudu na nářadí na Veselé (př. Běhounek)
26/16 – do 30.6. zajistit schůzku ohledně dispozičních práv pro př. Hýbner, Langr, Nohynek (př.
Faltys)
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27/16 – průběţně předat předsedovi DK min. 1 den před schůzí výboru pokladní výkaz (př.
Faltys)
28/16 – do 8.6. svolat schůzku ryb. stráţe (př. Hýbner)
29/16 – do 15.6. zajistit historické materiály ohledně RZ Mukařov (př. Faltys, Dvořák)
30/16 – do 31.10. podat ţádost na OÚ Mukařov ohledně pronájmu rybníka v Borovici. Zjistit
informace ohledně pozemkových poměrů. (př. Nohynek)
31/16 – do 15.6. aktualizovat kartu MO (př. Ďurček)
32/16 – do 30.6. zeptat se na MěÚ Mn. Hradiště na moţnost vyuţití rybníků ve Lhoticích (př.
Hýbner)
33/16 – do 1.9. provést kontrolní odlovy na všech chovných revírech (př. Tuček)
34/16 – do 10.6. vyřešit výdej povolenek, odměny, pracovní dobu. (př. Hýbner)
35/16 – do 30.9. zajistit postřik trávy kolem kanceláře MO (př. Tuček)
36/16 – do 10.9. provést vyúčtování známek a CS, celorepublikových povolenek (př. Hýbner)
37/16 – do 31.10. uklidit ve skladech (př. Tuček)
38/16 – do 30.9. odp. ČRS ohledně poskytnutí informací o členech MO č. Rybářství (př. Langr)
39/16 – do 30.9. informovat se na nástěnku na poště (náměstí)_rybářský krouţek (př. Čermák)
40/16 – do 31.10. zajistit pískování plechových vrat (př. Dvořák)
41/16 – do 31.12. provést kontrolu darovacích smluv a darů (př. Nohynek, Dvořák)

1) Kontrola zápisu 06/ 2016
 Splněno: 6/16, 14/16, 15/16, 16/16, 17/16, 18/16, 19/16, 20/16, 21/16, 22/16, 23/16,
24/16, 25/16, 26/16, 27/16, 28/16, 29/16, 31/16, 32/16, 33/16, 34/16
 Zrušeno:
 Trvá: 4/16, 5/16, 13/16, 30/16, 35/16
 Nové úkoly: 35/16, 36/16, 37/16, 38/16, 39/16, 40/16, 41/16

2) Došlá a odeslaná pošta
Došlá:





poř. č. 56. 8.6.2016 zákaznická karta ČP, obchodní podmínky, Česká pošta
poř. č. 57. 11.6.2016 přeplatek elektřiny (225,- kč) RZ Mukařov, ČEZ
poř. č. 58. 13.6.2016 faktura (kapr I. tř. 123.970,-Kč, Rybářství Chlumec nad Cidlinou
poř. č. 59. 15.6.2016 souhlas s náhradní výsadbou stromů RMV Veselá, MěÚ Mn.












Hradiště
poř. č. 60. 21.6.2016 faktura (pstruh o 2 24.500,-Kč), ČRS SÚS
poř. č. 61.21.6.2016 usnesení o zastavení řízení, vjezd Veselá, MěÚ MH
poř. č. 62. 23.6.2016 vzhledem k obsahu nebudeme zveřejňovat – vše v orig. zápise
poř. č. 63. 26.6.2016 info k vyloučeným členům, ČRS SÚS
poř. č. 64. 30.6.2016 agentura Lovi poděkování za podporu MO
poř. č. 65. 30.6.2016 info k lovu agregátem, ČRS SÚS
poř. č. 66. 30.6.2016 zápis změn do ţivnost. rejstříku MO, Měú MH
poř. č. 67. 7.7.2016 měsíční výpis z účtu MO červen 2016 – Poštovní spořitelna
poř. č. 68. 18.7.2016 oznámení o ustanovení RS celokrajské působnosti, Mag. MB
poř. č. 69. 28.7.2019 zahájení sp. Řízení – deklarace cesty I., MěÚ MH
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 poř. č. 70. 28.7.2016 výzva k zprac. údajů, zelená karta přívěsný vozík, Uniqa
pojištovna
 poř. č. 71. 29.7.2016 faktura „vodné“ (180,- Kč), VaK MB
 poř. č. 72. 1.8.2016 oznámení deklarace cesty I., přečíslování cesty, MěÚ MH
 poř. č. 73. 8.8.2016 měsíční výpis z účtu MO červenec 2016 – Poštovní spořitelna
 poř. č. 74. 23.8.2016 vzhledem k obsahu nebudeme zveřejňovat – vše v orig. zápise
 poř. č. 75. 23.8.2016 ţádost o údaje členů MO, ČRS Rada, JUDr. Šíma
 poř. č. 76. 23.8.2016 ţádost o vyúčtování čl. známek, ČRS SÚS
 poř. č. 77. 23.8.2016 ţádost o zúčtování celosvaz., celorep. povolenek, ČRS SÚS
 poř. č. 78. 26.8.2016 souhlas s udrţ. pracemi jez Malá Bělá, Jizera, Mag. MB
 poř. č. 79. 26.8.2016 vzhledem k obsahu nebudeme zveřejňovat – vše v orig. zápise
 poř. č. 80. 26.8.2016 vzhledem k obsahu nebudeme zveřejňovat – vše v orig. zápise
 poř. č. 81. 29.8.2016 oznámení o prohlídce vleku, st. úřad MěÚ MH
 poř. č. 82. 31.8.2016 zahájení SŘ k odstřelu volavky a kormorána na RZ MO, MěÚ
MH
 poř. č. 83. 31.8.2016 zahájení SŘ k odstřelu volavky a kormorána na RMV Veselá,
MěÚ MH
 poř. č. 84. 31.8.2016 zahájení SŘ k odstřelu volavky na sportovních revírech MO,
MěÚ MH
 poř. č. 85. 5.9.2016 zahájení SŘ k deklaraci cesty II. Veselá, MěÚ MH
 poř. č. 86. 5.9.2016 měsíční výpis z účtu MO srpen 2016 – Poštovní spořitelna

Odeslaná:
 poř. č. 21. 14.6.2016 kondolence – př. Josef Prokop
 poř. č. 22. 15.6.2016 zpět vzetí ţádosti – povolení k vjezdu Veselá – Městský úřad
Mn. Hradiště
 poř. č. 23. 21.6.2016 ţádost o deklaratorní rozhodnutí cesta Veselá I. - Městský úřad
Mn. Hradiště
 poř. č. 24. 2.7.2016 Iliev – oznámení přestupku v rybářství – DK MO Mn. Hradiště
 poř. č. 25. 7.7.2016 převodka člena MO – př. Jindřich Lamač
 poř. č. 26. 13.7.2016 ţádost o deklaratorní rozhodnutí cesta Veselá II. - Městský
úřad Mn. Hradiště
 poř. č. 27. 20.7.2016 ţádost o deklaratorní rozhodnutí cesta Veselá , doplnění parc.
čísel - Městský úřad Mn. Hradiště
 poř. č. 28. 25.7.2016 vzhledem k obsahu nebudeme zveřejňovat – vše v orig. zápise
 poř. č. 29. 29.7.2016 ţádost o koupi pozemku, Irena Hanušová
 poř. č. 30. 29.7.2016 vzhledem k obsahu nebudeme zveřejňovat – vše v orig. zápise
 poř. č. 31. 2.8.2016 informace ke správnímu řízení – deklarace cesta I. – Alena
Číţskovská
 poř. č. 32. 2.8.2016 informace ke správnímu řízení – deklarace cesta I. – Marie
Devátá
 poř. č. 33. 2.8.2016 informace ke správnímu řízení – deklarace cesta I. – Zdeňka
Slivková
 poř. č. 34. 2.8.2016 iInformace ke správnímu řízení – deklarace cesta I. – Libuše
Hornová
 poř. č. 35. 2.8.2016 informace ke správnímu řízení – deklarace cesta I. – Eva
Dědičová
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 poř. č. 36. 2.8.2016 informace ke správnímu řízení – deklarace cesta I. – Jitka
Rechciglová
 poř. č. 37. 2.8.2016 informace ke správnímu řízení – deklarace cesta I. – Ing. Havlík
 poř. č. 38. 2.8.2016 informace ke správnímu řízení – deklarace cesta I. – Jan Vyštejn
 poř. č. 39. 2.8.2016 informace ke správnímu řízení – deklarace cesta I. – Jiří Vyštej
 poř. č. 40. 3.8.2016 ţádost o deklaratorní rozhodnutí cesta Veselá , doplnění parc.
čísel - Městský úřad Mn. Hradiště
 poř. č. 41. 3.8.2016 ţádost o deklaratorní rozhodnutí cesta Veselá , doplnění parc.
čísel, cesta II - Městský úřad Mn. Hradiště
 poř. č. 42. 8.8.2016 ţádost o odlov kormorána a volavky, chovné revíry - Městský
úřad Mn. Hradiště
 poř. č. 43. 8.8.2016 ţádost o odlov volavky, sportovní revíry - Městský úřad Mn.
Hradiště
 poř. č. 44. 8.8.2016 ţádost o odlov kormorána a volavky, RMV Veselá - Městský
úřad Mn. Hradiště
 poř. č. 45. 11.8.2016 nabídka k odkupu pozemků, Ladislav Lauryn
 poř. č. 46. 12.8.2016 vzhledem k obsahu nebudeme zveřejňovat – vše v orig. zápise
 poř. č. 47. 12.8.2016 vzhledem k obsahu nebudeme zveřejňovat – vše v orig. zápise
 poř. č. 48. 12.8.2016 vzhledem k obsahu nebudeme zveřejňovat – vše v orig. zápise
 poř. č. 49. 12.8.2016 vzhledem k obsahu nebudeme zveřejňovat – vše v orig. zápise
 poř. č. 50. 15.8.2016 poděkování za součinnost PČR s RS - Policejní prezidium
 poř. č. 51. 2.9.2016 vzhledem k obsahu nebudeme zveřejňovat – vše v orig. zápise
 poř. č. 52. 2.9.2016 vzhledem k obsahu nebudeme zveřejňovat – vše v orig. zápise
 poř. č. 51. 2.9.2016 vzhledem k obsahu nebudeme zveřejňovat – vše v orig. zápise

3) Organizační záležitosti
 Vyúčtování známek 2016 …hotovo (úkol 36/16)
 Vyúčtování CS a celorepublikových povolenek …hotovo (úkol 36/16)
 Ţádost předsedy ČRS p. Šímy o poskytnutí informací o členech MO časopisu
Rybářství. (jedná se o adresy pro časopis) ČRS, MO Mn. Hradiště nebude poskytovat
informace o členech MO časopisu Rybářství. pro 10 / proti 0 / zdržel se 0
 Pro rok 2017 byla vyřízena dotace na úhoře v celkové hodnotě 56.000,-Kč.
 Dne 16.9. proběhne na RMV Veselá „prohlídka vleku“. Oznámení obdrţela MO od
MěÚ Mnichovo Hradiště. Výbor MO pověřuje př. Langra a Nohynka k zastupování
této záleţitosti.
 Uklidit sklady. (úkol 37/16)
 Informace z MěÚ Mn. Hradiště ohledně částky 10.000,-Kč, která je určena na fasádu
kanceláře MO. Částku vyuţijeme …př. Nohynek zjistí náklady na materiál. Př. Tuček
personální vyuţití členů MO. Vše konzultovat s MěÚ v Mnichově Hradišti.
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 Archivace materiálů MO. Jedná se o důleţité dokumenty MO, které leţí v poličkách v
kanceláři. Bylo by dobré tyto dokumenty archivovat v plechové skříni. Nejprve se
pokusíme sehnat něco z vlastních zdrojů. V případě, ţe nic nebude k dispozici, tak se
skříň nakoupí. pro 10 / proti 0 / zdržel se 0
 Situace nové líhně v obci Mukařov. Z archivních dokumentů … vzhledem k obsahu
nebudeme zveřejňovat – vše v orig. zápise.
 Situace staré líhně v obci Mukařov. Z archivních dokumentů … vzhledem k obsahu
nebudeme zveřejňovat – vše v orig. zápise.

4) Hospodářský odbor
 30.6. proběhl zkušební odlov chovného revíru Arnoštice. (kapr o průměrné délce
45cm)
 Krmení na chovných revírech je zajištěno.
 Chovné revíry jsou posekány.
 Výlov Arnoštic se uskuteční na jaře 2017.
 Vyřizuje se povolení k odstřelu volavky. (vše na dobré cestě) MO má platné povolení
k odstřelu kormorána. Za volavku bude MO vyplácet zástřelné 250,-Kč/ ks, kormorán
200,-Kč/ ks. Od ledna 2016 se bude zástřelné vyplácet v úředních hodinách na
kanceláři MO. (včas informovat výdejce povolenek)
 Hospodaření na RZ Mukařov_2016 - 159.000,- náklady/ 180.000,-Kč příjem.

5) Ekonomický odbor
 Stav na účtu: běžný 405.178,-Kč.
 Stav na účtech: termínované 818.166,-Kč/ 255.006,-Kč.

6) Odbor mládeže
 Novým vedoucím mládeţe bude Filip Čermák.
 RK dále povedou: př.: Bergman, Novák, Čermák J. a Pelikovský
 Rybářský krouţek začne 3.10.2016 od 15:00 hod. seznamovací hodinou ve
Volnočasovém centru.
 Ve skladu zajistit skříň pouze pro mládeţ. – Do konce října mají být uklizeny sklady.
Informovat se u př. Tučka ohledně termínu úklidu, dostavit se, pomoci s úklidem a
zajistit si věci pro mládež přímo na místě včetně umístění skříně.
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 Při pořádání mládeţnických akcí se snaţit vyvarovat termínovým kolizím s jinými
akcemi. Zejména pak akcemi, které pořádá MO.
 Aktualizace nástěnek. – Nástěnka na kanceláři je pravidelně aktualizovaná.
Informovat se na nástěnku na poště_náměstí. (úkol 39/16)
 Moţnost provádět s krouţkem kontrolní odlovy na chovných revírech. – Ano.
Domluvit se s vedoucím hospodářského odboru a následně informovat výbor MO.

7) Kulturní odbor
 Nové články o MO v echu a Kamelotu.
 Účast MO na akci Zaţijte Hradiště jinak. (17.9. náměstí v Mn. Hradišti) Prezentace
činnosti MO. Akce bude zaměřena především na mládeţ. (př. Mareš)
 Příprava závodu na RMV Veselá 2017. Kulturní odbor se zabývá moţností uspořádat
závody na Jizeře v případě, ţe nebude moţné uspořádat závody na RMV Veselá.

8) Dozorčí komise
 Byl zkontrolován pokladní výkaz za červen, červenec, srpen …vše v pořádku.
 Výsledek kárného řízení se členem MO (př. Ilijev Plamen), který byl přistiţen RS jak
na revíru Jizera 6 loví na více udic, neţ je povoleno RŘ. Zmíněnému bylo odebráno
povolení k lovu (územní) do konce roku 2016.

9) Rybářská stráž
 RS spolupracuje s Policií ČR.
 Bylo provedeno několik společných kontrol …bez zjištění závaţnějších přestupků.

10)
 v září nikdo

Školení nových členů
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11)

Různé

 Pískování plechových vrat. (úkol 40/16)
 Po pískování se vrata v rámci brigády natřou. Informace ohledně moţné brigády
budou zveřejněny na webu.

12)
 12.10.2016 v 18:00 hod.

Dne 07.09.2016
Vypracoval: př. Josef Ďurček

Termín příští schůze

