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

Výborová schůze – 11.10.2016
Přítomni: př. Hýbner, Tuček, Faltys, Běhounek, Ďurček, Mareš, Langr, Nohynek
Omluveni: př. Čermák, Šťastný
Neomluveni: př. Kučera
DK: př. Dvořák, Kuchrýk
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 09/ 2016
2) Došlá a odeslaná pošta.
3) Kooptace nového člena výboru MO Filip Čermák.
4) Organizační záležitosti
5) Hospodářský odbor
6) Ekonomický odbor
7) Odbor mládeže
8) Kulturní odbor
9) Dozorčí komise
10) Rybářská stráž
11) Školení nových členů
12) RMV Veselá
13) Termín příští schůze výboru

ÚKOLY:
4/16 – do 31.12. dořešit pachtovní smlouvu s pí. Brzobohatou na Arnoštice (př. Nohynek)
5/16 – do 30.11. vypracovat seznam nářadí a případný ceník pro jeho půjčování (př. Tuček)
13/16 – do 31.12. vypracování Vnitřního předpisu pro MO (př. Hýbner, Langr, Nohynek, Ďurček)
30/16 – do 30.11. podat žádost na OÚ Mukařov ohledně pronájmu rybníka v Borovici. (př.
Nohynek)
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 30.10. informovat se na nástěnku na poště (náměstí)_rybářský kroužek (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)
4216 – do 31.12. obstarat plechovou skříň (př. Dvořák)
4316 – do 30.11. absolvovat schůzku ohledně ramena s p. Hýzlerem (př. Hýbner)
4416 – do 16.10. stolní kalendáře sús. Informovat členy MO na webu a facebooku. (př. Ďurček)
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1) Kontrola zápisu 06/ 2016
 Splněno: 35/16, 36/16 38/16
 Zrušeno:
 Trvá: 4/16, 5/16, 13/16, 30/16, 37/16, 39/16, 40/16, 41/16
 Nové úkoly: 42/16, 4316, 4416

2) Došlá a odeslaná pošta
Odeslaná:
 54. 13.9.2016 ČRS Rada JUDr. Šíma – neposkytnutí údajů členů MO Mn. Hradiště –
zasílání časopisu rybářství
 55. 15.9.2016 MěÚ Mn. Hradiště, Odbor spec. činností – vyjádření MO k připomíncecesta II
 Ev. číslo pošty 56 omylem přeskočeno
 57. 6.9.2016 Tyres Grundstick, info k deklaraci cesty II

Došlá:
 87. MěÚ Mn. Hradiště – živ. prostřední – sdělení o nevydání povolení k vleku RMV
Veselá
 88. 12.9.2016 Katastr. úřad Střed. Kraje – výzva k nahlédnutí do katastr. aparátu
„obnovený Ptýrov“
 89. 12.9.2016 ČRS SÚS - formuláře na výdej čl. známek a povolenek na rok 2017
 90. 12.9.2016 ČRS SÚS - nabídka školení na sumarizace povolenek, žádost o
sumar.
 91. 14.9.2016 Povodí Labe – vyjádření k vleku RMV Veselá
 92. 14.9.2016 Drážní úřad Praha – vyjádření k vleku RMV Veselá
 93. 14.9.2016 St. plavební správa – vyjádření k vleku RMV Veselá
 94. 19.9.2016 ČRS SÚS – metodika akce „Ve vodě nežijí jen vodníci“
 95. 23.9.2016 Uniqa pojištovna – faktura pov. ručení vozík 276,-Kč
 96. 23.9.2016 MěÚ – odbor živ. prostředí rozhodnutí o povolení odstřelu volavky a
kormorána rybochov. zařízení MO
 97. 23.9.2016 MěÚ – odbor živ. prostředí rozhodnutí o povolení odstřelu volavky
RMV Veselá
 98. 4.10.2016 Ladislav Lauryn – výzva k zaplacení nájmu za užívání pozemků
 99. 4.10.2016 Poštovní spořitelna - výpis září 2016 z účtu MO
 100. 7.10.2016 fa Pelass – nabídka traktorů. techniky
 101. 7.10.2016 Min. zemědělství ČR- rozhodnutí o přidělení dotace pro MO z K2016
 102. 7.10.2016 MěÚ – odbor živ. prostředí rozhodnutí o povolení odstřelu volavky
Jizera 6, Zábrdka, Mohelka
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 103. 7.10.2016 ČRS SÚS – hospodářské vypořádání , výzva ke kontrole účetního
MO
 104. 7.10.2016 ČRS SÚS – formulář objednání granul. krmiv
 105. 7.10.2016 ČRS SÚS – nabídka kalendářů ČRS SÚS 2017, formulář na
objednání
 106. 7.10.2016 ČRS SÚS – ceny povolenek pro rok 2017
 107. 7.10.2016 ČRS SÚS – tabulky, písemnosti pro o rybníkářském hospodaření MO
 108. 7.10.2016 ČRS SÚS – formuláře k zúčtování povolenek za rok 2016
 109. 7.10.2016 ČRS SÚS – cena násadových ryb 2017
 110. 7.10.2016 ČRS SÚS – kalendář termínových orgaz. složek MO pro rok 2017
 111. 7.10.2016 ČRS SÚS - přehled školení pořádaných ČRS SÚS pro MO na rok
2017
 112. 7.10.2016 ČRS SÚS - formulář k plné moci pro ČRS SÚS, zastupování MO pro
lov s agregátem
 113. 7.10.2016 ČRS SÚS – seznam členů RS MO 2016
 114. 7.10.2016 ČRS SÚS – formulář k vyúčtování režijních nákladů MO
 115. 7.10.2016 ČRS SÚS – nabídka kombi sady k rozboru vody

3) Kooptace nového člena výboru
 př. Jakub Čermák oznámil po výborové schůzi 07.09.2016 svůj konec ve funkci
vedoucího OM z časových důvodů. Jeho funkci po něm přebere bratr př. Filip
Čermák, se kterým vedli kroužek již v minulém roce. pro 8 / proti 0 / zdržel se 0
 Schválená kooptace př. Filipa Čermáka se potvrdí na následující VČS, která
proběhne v roce 2017.
 př. Jakubovi Čermákovi výbor MO děkuje za odvedenou práci v oblasti mládeže.

4) Organizační záležitosti
 Uklidit sklady. Dne 29.10. bude uspořádána brigáda. (úkol 37/16)
 Informace z MěÚ Mn. Hradiště ohledně částky 10.000,-Kč, která je určena na fasádu
kanceláře MO. Částku využijeme …př. Nohynek zjistí náklady na materiál. Př. Tuček
personální využití členů MO. Vše konzultovat s MěÚ v Mnichově Hradišti. – vše běží
 Archivace materiálů MO. Jedná se o důležité dokumenty MO, které leží v poličkách v
kanceláři. Bylo by dobré tyto dokumenty archivovat v plechové skříni. - K dispozici
není žádná plechová skříň, proto se skříň nakoupí. (úkol 42/16)
 Stolní kalendáře sús. Objednávky do konce měsíce října u př. Langra. Informovat
členy MO na webu a facebooku. (úkol 44/16)
 10.12.2016 bude vánoční jarmark v Mnichově Hradišti na náměstí. – MO Mn.
Hradiště se akce zúčastní a budou se prodávat živé ryby. Více na výborové schůzi
v listopadu.
 Vedoucí brigád a jednotlivých kulturních akcí zapíší nebo zkontrolují již zapsané
brigády členů z akcí.
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 Do listopadové výborové schůze si každý odbor připraví seznam sponzorských „darů“
(krmení, nájmy, smlouvy, sponzorské dary pro MO v min. hodnotě 1.tis. Kč,- …).
 Do listopadové výborové schůze si každý odbor připraví návrhy členů s povolenkou
zdarma.
 Př. Kučera oznámil, že z časových důvodů již nebude pokračovat ve funkci
brigádního referenta.

5) Hospodářský odbor
 Za obilí (krmení na chovné revíry) byly zdarma zapůjčeny pivní sety. (8 ks)
 Předseda MO se sejde s p. Hýzlerem ohledně „ramena“ na řece Jizeře. (úkol 43/16)
 Kontrola budovy (kancelář MO) z MěÚ v Mn. Hradišti - vše v pořádku. Odstranit dva
ořechy co jsou v zadní části pozemku – bude odstraněno během brigády.
 Je vyžádána přítomnost př. Kořínka při úklidu skladů kvůli evidenci majetku MO.
 Odbahnění Dolních Přestavlk proběhne v březnu 2017. Do konce listopadu 2016
bude rybník sloven.
 Termín výlovu Dolních Přestavlk je 5.11.2016. Př. Tuček zajistí vše kolem organizace
(lidi, materiál). Př. Hýbner oznámí termín na MěÚ v Mn. Hradišti.
 Proběhla násada lipana podhorního z dotace ze Středočeského kraje. Celkem se
jednalo o 55 kg. (Mohelka, Jizera 6)
 Hospodaření na RZ Mukařov 177.396,- náklady/ 197.409,-Kč příjem.
 Situace na Horních Přestavlkách. Stále zde není dostatek vody. Nově vybudovaná
retenční nádrž nefunguje.
 Odlov agregátem (Zábrdka) př. Faltys

6) Ekonomický odbor
 Stav na účtu: běžný 401.171,-Kč.
 Stav na účtech: termínované 818.194,-Kč/ 255.006,-Kč.
 Příprava na prověrky.
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7) Odbor mládeže
 Ke dni 10.10.2016 navštěvuje rybářský kroužek (RK) 22 nových dětí. (20 chlapců a 2
děvčata)
 oproti předešlým rokům evidujeme zájem starších dětí. (1x 6 let, 1x 7 let, 10x 8 let, 3x
9 let, 1x 10 let, 5x 11 let a 1x 13 let)
 Jsou k dispozici pro výuku letošní (respektive loňské) Rybářské řády? – Velké knížky
k dispozici nejsou, ale malé „zjednodušené“ řády ano. Uloženo v přihrádce pro
mládež na kanceláři MO.
 17.10.2016 je naplánován kontrolní odlov od 15:00 hod. na dolních Přestavlkách. OM
bude rád za pomocnou ruku každého člena výboru. - Proběhne evidence ulovených
kusů včetně hmotnosti, pod ryby se bude používat podložka, bude provedena
fotodokumentace. Veškerá ulovená ryba se vrací do revíru.
 Pro zkušební odlov bude potřeba nakoupit červy, kukuřici a krmení. – Ano. Není
potřeba se příště dotazovat. Odbor mládeže (OM) má vlastní rozpočet.
 OM by chtěl uspořádat exkurzi do líhně v Českém Dubu. Potřeboval bych kontakt.
Bylo by možné na tuto akci zajistit autobus? – Lepší bude si nejprve zavolat a
domluvit se ohledně exkurze, aby bylo na co „koukat“. Kontakt bude mít př. Čermák
J. nebo př. Bergman, protože se exkurze konala i v loňském roce. Př. Langr poptal
dopravu (Rulec) …podmíka (autobus s pásy). Cesta do Č. Dubu a zpět pro 30 osob
cca. 3. tis. Kč,-. Ohledně úhrady… odbor mládeže (OM) má vlastní rozpočet. Více
info ohledně dopravy př. Langr.
 OM by chtěl uspořádat exkurzi do RZ v Borovici. Jsou k dispozici nějaké termíny?
Návštěva je možná kdykoliv. Nutná domluva se správcem RZ př. Hýbnerem.
Domluvit si termín až se začne plůdek kulit, aby bylo na co koukat.
 Ve skladu zajistit skříň pouze pro mládež. – 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.
 Aktualizace nástěnek. – Nástěnka na kanceláři je pravidelně aktualizovaná.
Informovat se na nástěnku na poště_náměstí. (úkol 39/16)

8) Kulturní odbor
 „Zažít Hradiště jinak“. Akce na náměstí v Mn. Hradišti. Poděkování všem
zúčastněným. Akce měla dobrý ohlas. Přišlo 139 dětí.
 Možnost uspořádat rybářský ples na jaře 2017. Předběžně zjistit náklady a
organizační zajištění akce. (př. Tuček, Mareš)
 Možnost uspořádat rybářské závody na řece Jizeře v roce 2017? Závody by bylo
možné uspořádat. (př. Mareš)
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9) Dozorčí komise
 Byl zkontrolován pokladní výkaz za září…vše v pořádku.
 Projednán přestupek př. Kužela. Lov přes povolenou denní dobu. Byla mu zadržena
povolenka k lovu do konce roku 2016. Zmíněný vše přijal a vzdal se možnosti na
odvolání.

10)

Rybářská stráž

 Kontroly pokračují i na podzim.
 Nový člen na funkci RS př. Mareš – přihlásit na školení (př. Langr)

11)

Školení nových členů

 v říjnu nikdo

12)

Různé

 RMV Veselá – MO obdržela výzvu k zaplacení nájmu za pozemky na RMV Veselá
411 112 od p. Lauryna. Jedná se o částku 587.000,- Kč/ rok. Vlastník požaduje
nájemné celkem za tři roky zpětně 1.761.000,-Kč. Vše uhradit do 21.10.2016. – Na
tuto výzvu bude odpovězeno v nejbližším termínu. (př. Nohynek, Langr) Výše nájmu
je pro MO nepřijatelná. P. Laurynovi byl již nabídnut nájem na který nereagoval.
Jednalo se o „běžné“ nájemné, které mu bude opět nabídnuto. V případě, že se MO
s vlastníkem nedomluví na výši nájemného, tak lze očekávat soudní spor o určení
výše najemného.
 Aktuální situace na RMV Veselá – MěÚ v Mn. Hradišti stále nerozhodl ve svém
řízení. Pro MO z toho neplynou tedy žádné nové informace. To samé platí i o
příjezdové cestě po hrázi k parkovišti.
 Aktuální situace na RMV Veselá – předseda MO se nezávazně sešel s p. Laurynem.
Ze schůzky vzešlo několik bodů ohledně možného společného „soužití“ na RMV.
Výbor MO byl s těmito body seznámen a pověřil předsedu (místopředsedy a
jednatele) k dalšímu vyjednávání. Vzhledem k tomu, že je „rozjeto“ několik řízení, tak
se výbor MO rozhodl informace ze schůzky zatím nezveřejňovat. Obsah je ale
přiložen k tomuto zápisu a je k dispozici na kanceláři MO.
 Pískování plechových vrat. (úkol 40/16)
 Po pískování se vrata v rámci brigády natřou. Informace ohledně možné brigády
budou zveřejněny na webu. Případní zájemci se mohou hlásit elektronicky na emailu:
rybarimh-admineznam.cz
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13)
 09.11.2016 v 18:00 hod.

Dne 11.10.2016
Vypracoval: př. Josef Ďurček

Termín příští schůze

