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

Výborová schůze – 08.11.2016
Přítomni: př. Hýbner, Langr, Nohynek, Tuček, Faltys, Běhounek, Šťastný, Ďurček
Omluveni: př. Čermák, Mareš
Neomluveni: př.
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 10/ 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) 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 ţádost na OÚ Mukařov ohledně pronájmu rybníka v Borovici. (př.
Nohynek)
37/16 – do 31.10. uklidit ve skladech (př. Tuček)
39/16 – do 30.11. informovat se na nástěnku na poště (náměstí)_MO ČRS (př. Mareš)
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)
42/16 – do 31.12. obstarat plechovou skříň (př. Dvořák)
43/16 – do 30.11. absolvovat schůzku ohledně ramena s p. Hýzlerem (př. Hýbner)
44/16 – do 16.10. stolní kalendáře sús. Informovat členy MO na webu a facebooku. (př. Ďurček)
45/16 – do 14.12. připravit muster pro evidence sponzorských darů (př. Hýbner)
46/16 – do 31.12. přepsat brigádnické hodiny členů MO do PC (př. Mareš)
47/16 – do 14.12. připravit seznam sponzorských darů za MO a povolenek zdarma (př. Hýbner)
48/16 – do 14.12. připravit odměny pro členy výboru (př. Faltys)
49/16 – do 31.12. informovat se na pile ohledně vykáceného dřeva-RMV (př. Hýbner, Tuček)
50/16 – do 14.12. připravit informační leták 2017 a Řád na RMV Veselá (př. Ďurček, Tuček)
51/16 – do 14.12. vypracovat seznam členů na vyznamenání (př. Langr)
52/16 – do 31.12. připravit rozpočty odborů pro rok 2017 (RK, HO, DK, RS)
53/16 – do 31.12. obstarat popelnici a po Novém roce známku na svoz odpadů (př. Hýbner)
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1) Kontrola zápisu 10/ 2016
 Splněno: 30/16, 37/16, 43/16, 44/16
 Zrušeno: 40/16
 Trvá: 4/16, 5/16, 13/16, 39/16, 40/16, 41/16, 42/16
 Nové úkoly: 45/16, 46/16, 47/16, 48/16, 49/16, 50/16, 51/16, 52/16, 53/16

2) Došlá a odeslaná pošta
Odeslaná:
 56. 12.10.2016 Ing. Miloš Balák–ţádost o informace k rybníku v Borovici
 58. 12.10.2016 ČRS MO Mělník – př. Kuţel projednání přestupku DK
 59. 19.10.2016 MěÚ M. Hradiště, VŢP-oddělení spec. činností – Urgence o vydání
rozhodnutí ve věci deklarace cesty
 60. 19.10.2016 MěÚ Mn. Hradiště, orgán st. Správy myslivosti – ţádost o ustanovení
MS lovem volavky
 61. 19.10.2016 MěÚ Mn. Hradiště, orgán st. Správy myslivosti – ţádost o ustanovení
MS lovem kormorána
 62. 19.10.2016 MěÚ Mn. Hradiště, orgán st. Správy myslivosti – ţádost o ustanovení
MS Jivina lovem volavky a kormorána na Z Mukařov
 63. 19.10.2016 MěÚ Mn. Hradiště, orgán st. správy myslivosti – ţádost o ustanovení
MS Ptýrov lovem kormorána a volavky na RMV Veselá
 64. 24.10.2016 p. Ladislav Lauryn – Odpověď na výzvu k zaplacení nájmu na RMV
Veselá
 65. 24.10.2016 ČRS SÚS – objednávky školení a kalendářů na rok 2017
 66. 1.11.2016 OÚ Mukařov – nabídka, ţádost o uzavření smlouvy rybník v Borovici
 67. 1.11.2016 OÚ Ptýrov – nabídka k odkupu pozemků na RMV Veselá
 68. 2.11.2016 MěÚ M. Hradiště, VŢP- oddělení spec. činností – doplnění skutečnosti
k ţádosti o deklaraci cesty I ve smyslu „Greenway Jizera“
 69. 2.11.2016 MěÚ M. Hradiště, VŢP-oddělení spec. činností – doplnění skutečnosti k
ţádosti o deklaraci cesty II ve smyslu „Greenway Jizera“
 70. 3.11.2016 MS Boseň, Loukovec, U Obůrky, Jivina, Ptýrov, Horní Bukovina a HS
Chocnějovice – ţádost o odlov volavek a kormoránů „ motivační dopis“
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 71. 3.11.2016 MěÚ Mn. Hradiště – nacenění opravy kanceláře MO
 72. 6.11.2016 př. Tichý – přestupní formulář

Došlá:
 116. 10.10.2016 ČRS SÚS – Metodika ke sčítání kormorána
 117. 16.10.2016 Wurma s.r.o. – faktura (granule pro RZ Mukařov)
 118. 16.10.2016 National Penn – nabídka kuličkových per
 119. 27.10.2016 VaK – faktura za odběr vody
 120. 3.11.2016 MěÚ Mn. Hradiště, orgán st. správy myslivosti – ustanovení lovem
kormorána MS Březina, MS Boseň
 121. 3.11.2016 MěÚ Mn. Hradiště, orgán st. správy myslivosti – ustanovení lovem
volavky MS Boseň,Loukovec, U Obůrky, Jivina, Ptýrov, Horní Bukovina a HS
Chocnějovice
 122. 4.11.2016 Poštovní spořitelna – výpis z účtů MO X/2016

3) Organizační záležitosti
 Poděkování za úklid skladů všem zúčastněným. (výbor a DK)
 Informace z MěÚ Mn. Hradiště ohledně částky 10.000,-Kč, která je určena na fasádu
kanceláře MO. Částku vyuţijeme. – Z MěÚ v Mn. Hradišti přišla objednávka na
materiál a práci. Př. Tuček zajistí personální využití členů MO. Do konce roku se
započne s pracemi.
 Archivace materiálů MO. Jedná se o důleţité dokumenty MO, které leţí 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)
 Vedoucí brigád a jednotlivých kulturních akcí zapíší nebo zkontrolují jiţ zapsané
brigády členů z akcí. – Hotovo, zapsáno v brigádnickém sešitě. Brigádnické hodiny
z kulturních akcí pořádaných ke konci roku se dopíší dodatečně. Nejpozději však do
31.12.2016. Brigádní referent př. Mareš zajistí do 31.12.2016 přepsání brigádnických
hodin do PC. (úkol 46/16)
 Do listopadové výborové schůze si kaţdý odbor připraví seznam sponzorských „darů“
(krmení, nájmy, smlouvy, sponzorské dary pro MO v min. hodnotě 1.tis. Kč,-) –
předáno předsedovi ke zpracování (úkol 47/16)
 Do listopadové výborové schůze si kaţdý odbor připraví návrhy členů s povolenkou
zdarma. – předáno předsedovi ke zpracování (úkol 47/16)
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 Výsledek z prověrek …chybí zarybnění bílou rybou a cejnem. Zarybnění proběhne do
konce týdne.
 RMV Veselá_dne 17.10. proběhla schůzka s p. Laurynem. Ve zkratce …počkáme na
rozhodnutí orgánů ohledně umístění vleku a deklaraci cesty. Členové MO byli jiţ
informováni na webu.
 Informovat se na pile ohledně vyuţití vykáceného dřeva na RMV Veselá, které
proběhlo začátkem roku 2016. (úkol 49/16)
 Připravit pro členy MO informační leták 2017 a Řád na RMV Veselá. (úkol 50/16)
 Vypracovat seznam členů na vyznamenání. (úkol 51/16)
 Návrh na program pro vedení elektronické evidence členů včetně výdeje povolenek
pomocí čtečky a tiskárny. Př. Nohynek, Langr zjistí situaci u kolegů v Bělé pod
Bezdězem.
 Připravit rozpočty odborů pro rok 2017_RK, HO, DK, RS. (úkol 52/16)

4) Hospodářský odbor
 Předseda MO se sejde s p. Hýzlerem ohledně „ramena“ na řece Jizeře. – krátké info
proběhlo telefonicky. Následně byla domluvena osobní schůzka, která byla zrušena
ze strany p. Hýzlera. V jednání se bude pokračovat.
 Kontrola budovy (kancelář MO) z MěÚ v Mn. Hradišti - vše v pořádku. Odstranit dva
ořechy co jsou v zadní části pozemku.
 Krmení (obilí) na příští rok je zajištěno.
 Dne 5.11.2016 se uskutečnil výlov Spodních Přestavlk. Na jaře 2017 se začne
s pracemi na tomto revíru a tak přes zimu musí být rybník prázdný. Sloveno: kapr K2
: 529 kg, štika Š1 : 22 kg, okoun Ok 2 : 5 kg, bílá ryba cca 80 kg, úhoř 1, 3 kg
Rozdělěno: kapr - Malá tůň Hubálov - mládeţ 21 kg, RMV Veselá 306 kg, Hoření
Přestavlky velký rybník 202 kg/ štika a okoun – RMV Veselá/ bílá ryba - Hoření
Přestavlky velký rybník/ úhoř - Mukařov akvárium
Kapr průměrná váha 0, 55 kg/ ks. (nasazoval se 0,40 kg)
Celkově výlovek o 50% menší, neţ měla být roční produkce.
Bude nutné se zamyslet nad budoucností tohoto revíru jako chovného.
Poděkování všem příchozím.
 Zarybnění: 120 kg lín (Veselá 100 kg a Jizera 20 kg)/ 3500 ks candát roček (Veselá
2000 ks a Jizera 1000 ks)
 Připravit rozpočty Mládeţ, Hospodářský odbor, DK, RS,
 V příštím roce se nakoupí prsačky a digitální váha. Momentálně se bude sledovat
cena.
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5) Ekonomický odbor
 Stav na účtu: běžný 383.936,-Kč.
 Stav na účtech: termínované 818.222,-Kč/ 255.006,-Kč.
 Dne 2.11. proběhly prověrky. MO bude doplácet 136.000,-Kč. Prověrky dopadly
dobře a MO nemohla v tomto směru dosáhnout lepších výsledků
 Do 14.12. připravit odměny pro členy výboru. Předseda MO se vzdal své odměny
1.500,-Kč/ měsíc ve prospěch jednatele za činnost 500,-Kč/ měsíc/ 1. místopředsedy
– za správu webových stránek 500,-Kč/ měsíc a vedoucího hospodářského odboru
za činnost 500,-Kč/ měsíc. (úkol 48/16)
 Nově byla dodatečně schválena odměna 500,-Kč/ měsíc 2. místopředsedovi za
činnost. (pro – 9/ proti – 0/ zdržel se – 1)

6) Odbor mládeže
 Zarybnění Malé tůně v Hubálově nebylo probráno na výboru a nebylo odsouhlaseno.
Zástupce RK nikdo nečekal. Příště vše předem projednat.
 Po Novém roce dodat výboru sumarizaci úlovků a povolenek na Malou tůň
v Hubálově.
 RK by měl zájem o časopis Rybářství - Pro účel RK bude časopis k dispozici vždy na
kanceláři MO. Zajistí předseda MO.

 Zajistit pro potřeby RK Nové rybářské řády. - Řády k dispozici nejsou. Musí postačit
základní, kde je uvedeno vše o výkonu rybářského práva. Další část, kde je uveden
soupis revírů se musí řešit tiskem. Musí postačit jedna strana jako vzor.

7) Kulturní odbor
 Moţnost uspořádat rybářský ples na Jivině. (jaro 2017) – vše běží. Před plesem by
proběhla Výroční členská schůze. Termíny 18.3. nebo 25.3. Svoz by byl zajištěn
autobusem.
 10.12.2016 bude vánoční jarmark v Mnichově Hradišti na náměstí. – MO Mn.
Hradiště se akce zúčastní a budou se prodávat ţivé ryby. Organizačně vše zajistí př.
Mareš (tel. 603 842 139), Šťastný, Prokop, Průša. Předseda zajistí dopravu ryby 40
ks. (kapr) pro prodej. Začátkem prosince se uskuteční schůzka, kde se doladí vše
potřebné pro jarmark.
 Prodej ryb před vánoci bude probíhat na kanceláři MO ve čtvrtek (22.12.) a v pátek
(23.12.) od 10:00 hod. - 12:00 hod. a od 13:00 hod. 17:00 hod. Začátkem prosince
se uskuteční schůzka, kde se doladí vše potřebné pro prodej ryb.
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8) Dozorčí komise
 Byl zkontrolován pokladní výkaz za říjen…vše v pořádku.
 Výsledek kárného řízení př. Kuţela odeslán na MO Mělník.
 Bylo by dobré koupit popelnici a známku pro odvoz odpadků. (úkol 53/16)
 Inzerovat váhu, míchačku, loďe. Nepotřebné věci, které nikdo nepouţívá. (př. Faltys
zjistí původní cenu lodí)

9) Různé
 Př. Dvořák_pískování plechových vrat se uskuteční na jaře 2017. Braňka je hotová.
 Př. Tuček_moţnost zapůjčení kádí, keserů na výlov rybníka v Suchrovici. – Poplatek
za půjčení bude 1.000,-Kč. (pro – 9/ proti – 0/ zdržel se – 1)
 Nákup koleček 2ks. Jedno na kancelář MO a druhé na RZ Mukařov. (pro – 10/ proti
– 0/ zdržel se – 0)
 Dne 22.11.2016 se uskuteční v Mn. Hradišti jednání se spolky. Zajistit účast.
V opačném případě se řádně omluvit. (př. Ďurček)
 Na RMV jsou věčně plné sudy odpadků. Po zjišťění se jedná i o komunální odpad
z domácností.
 Několik nově vysázených dubů na RMV má ulámané vršky.
 Nechat ocenit výrobu triček MO Mn. Hradiště. (př. Nohynek)
 Zajistit pro RK dárky na poslední prosincovou hodinu. (př. Hýbner)
 K dispozicici budou dárkové poukazy na odběr územní povolenky a povolenky na
RMV. Poukazy budou jak pro dospělé, tak pro mládeţ.

10)
 14.12.2016 v 18:00 hod.

Dne 08.11.2016
Vypracoval: př. Josef Ďurček

Termín příští schůze

