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

Výborová schůze – 07.03.2017
Přítomni: př. Hýbner, Nohynek, Faltys, Běhounek, Tuček, Ďurček, Mareš, Langr,
Čermák
Omluveni: př. Šťastný
Neomluveni: př.
DK: př. Dvořák, Javorek, Kořínek
Hosté: př. Lauryn
Jednání se účastní nadpoloviční většina členů výboru, schůze je usnášeníschopná.
Předseda MO přivítal všechny členy výboru, DK, hosty a zahájil schůzi.

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1) RMV Veselá
2) Kontrola zápisu 02/ 2017
3) Došlá a odeslaná pošta
4) Organizační záležitosti
5) Hospodářský odbor
6) Ekonomický odbor
7) Odbor mládeže
8) Kulturní odbor
9) Dozorčí komise
10) Různé
11) Termín příští schůze výboru

ÚKOLY:
02/17 – do 31.05. vypracování Vnitřního předpisu pro MO (př. Hýbner, Langr, Nohynek, Ďurček)
11/17 – do 31.06. připravit Manipulační řád pro rybochovné zařízení Arnoštice (př. Nohynek)
12/17 – do 31.03. připravit a odeslat přihlášky Vodník 2017 (př. Langr, Mareš, Čermák)
13/17 – do 17.03. nahlásit zarybňovací povinnost na sús (př. Hýbner)
14/17 – do 17.03. připravit objednávku na jarní zarybňování revírů (př. Hýbner)
15/17 – do 31.03. ustanovéní nového člena RS – MěÚ Mn. Hradiště (př. Langr)
16/17 – do 31.03. zajistit úhradu sálu na OÚ Klášter Hr. n. Jiz. (př. Tuček)
17/17 – do 30.04. vyřídit podměty vycházející z kontroly objektu z MěÚ MH (př. Tuček)
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místní organizace Mnichovo Hradiště
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1) RMV Veselá
 Pan Lauryn přijal před VČS 2017 pozvání na schůzi výboru MO, kde se jednalo o „soužití“
na RMV Veselá (dále jen RMV). Tímto mu výbor MO děkuje za návštěvu.
Situace v jednání se posunula o další kousek vpřed. Pan Lauryn si nechal vypracovat svůj
posudek vzhledem k tržní ceně pozemků na RMV a je ochoten prodat MO část pozemků
na RMV, kde nebude provozovat vodní vleky. Celkovou cenu případného prodeje všech
pozemků si cení na 4,5 mil. Kč. Z této ceny bude tedy odečtena ještě suma, která bude
vycházet z plochy pozemků, které si ponechá pro provozování vodních vleků. Až bude
vhodné počasí, tak na RMV proběhne další měření dna z důvodu umístění dalších
vodních vleků. Následně bude vypracován geometrický plán, který určí vodní plochu (nová
parcela) k provozování vodních vleků.
Počet vleků není znám. Obecně se mluví o čtyřech, které budou umístěny od současného
vleku rovnoběžně směrem k hrázi. Co se týče do vzdálenosti od břehu, tak hovoříme o
cca. 160m, což je vzdálenost stávajícího vleku. Vleky je možné rozmístit min. 30m od
sebe. Mola by měla být rozmístěna na břehu od současné zástavby směrem k hrázi. Na
hladině budou umístěny překážky pro lyžaře. Co do zázemí, tak je plánována převlékárna,
sprchy a stánek s občerstvením na břehu pod současnou zástavbou. Představeny byly i
případné chatky v podobě sudů (skruží) ... to ale ještě není jasné. Nejsou zde plánovány
žádné velké akce typu Vostrov. Může být dodáno i písemně. Počítá se se zahájením/
ukončením sezóny a s několika závody. Využití areálu by bylo pouze sportovní.
Posledním dotazem byl nájem. Připomínáme, že p. Lauryn dne 4.10.2017 písemně
požádal MO o uhrazení nájmu, který se cení na 587.000,- Kč/ rok a chce jej uhradit zpětně
za tři roky, což činí 1.761.000,-Kč. Vrátíme-li se tedy k odpovědi, tak v případě našeho
nákupu nebude požadován žádný nájem. V opačném případě se opět „rozjede“ jednání o
nájmu, které by s největší pravděpodobností skončilo u soudu.
Panu Laurynovi bylo poděkováno za návštěvu. Byl mu oznámen termín VČS 2017, kde
bude vše představeno a projednáno se členskou základnou. P. Lauryn se nabídl, že
v případě jakéhokoliv dotazu bude k dispozici na telefonu.
Již před návštěvou p. Lauryna byli členové výboru pověřeni vyjednáváním o případném
zajištění finančních prostředků za účelem nákupu pozemků na RMV. Osloveno o pomoc
bylo město Mnichovo Hradiště, kde by MO byla umožněna půjčka v max. výši 1 mil. Kč se
splatností na 5 let. Nicméně bylo dodáno, že by to nebylo „hned“. Vše by muselo projít
složitým schvalovacím procesem a bez záruky, že by půjčka nakonec byla schválena.
Dále jsme se obrátili na Středočeský rybářský svaz, kde jsme s informacemi dopadli
mnohem lépe a pracujeme již s čísly. Případná půjčka na nákup vodních ploch ve výši 3
mil. Kč s úrokem 1% na 15 let při roční splátce 200,-tis. Kč anuity. Což by s prvním rokem
splácení bylo + 30 tis. Kč a s dalšími roky by se úrok snižoval. Zároveň jsme byli
upozorněni, že o půjčky od sús je zájem a finanční prostředky sús k tomuto účelu se
„ztenčují“. Na základě těchto informací jsme okamžitě oficiálně požádali o půjčku sús.
Půjčka byla projednána a schválena. MO byla písemně vyrozuměna. Finanční prostředky
jak je uvedeno výše jsou připravené k případnému čerpání.

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

2) Kontrola zápisu 02/ 2017
 Splněno:
 Zrušeno:
 Trvá: 02/17, 11/17, 12/17
 Nové úkoly: 13/17, 14/17, 15/17, 16/17, 17/17

3) Došlá a odeslaná pošta
Odeslaná:
 15. 2.2.2017 OÚ Mukařov – poukázka na odběr ryb do plesu OÚ (6xkapr, 6xamur,
3xštika)
 16. 10.2.2017 ČRS SÚS – objednávka propagačních předmětů (nožík a pouzdro na
doklady ČRS SÚS)
 17. 10.2.2017 ČRS MO Bakov nad Jizerou – žádost o zapůjčení rybníku ve Veselé, č.
411 191 na uspořádání dětských závodů MO 10.6.2017
 18. 10.2.2017 př. František Bergman, př. Josef Novák a př. David Pelikovský –
poděkování MO za práci s mládeží, pozvánka na VČS
 19. 10.2.2017 Město Mnichovo Hradiště – žádost o pronájem rybníku Přestavlky
 20. 13.2.2017 Ing. Radek Kuntoš – sponzorský dar ples Borovice (3x3 pstruzi)
 21. 16.2.2017 ČRS SÚS – žádost o půjčku na nákup pozemků RMV Veselá
 22. 17.2.2017 Finanční úřad Mn. Hradiště – daň z nabytí nemovitosti (nákup
pozemků RMV Veselá)
 23. 17.2.2017 OSA – licenční návrh na uzavření smlouvy – ples 25.3.2017
 24. 20.2.2017 hudební skupina Piknik- uzavření smlouvy – ryb. ples 25.3.2017
 25. 27.2.2017 ČRS Rada – žádost o zaslání CS povolenky př. Rympl (vyznamenaný
medailí 2017)
 26. 27.2.2017 př. Antonín Kopecký, Miroslav Bajer, Josef Flanderka, Roman Legeza,
Jaroslav Rejzek, Josef Pokorný, Luděk Pokorný – písemná žádost o výměnu
povolenky RMV Veselá
 27. 6.3.2017 Ministerstvo zemědělství – finanční vypořádání poskytnutých příjmů
přímo ze st. rozpočtu pro MO
 28. 6.3.2017 MěÚ Mn. Hradiště VŽP – odbor ochrany přírody – hlášení o lovu
volavky popelavé 16.10.2016-15.2.2017 na revírech MO
 29. 6.3.2017 MěÚ Mn. Hradiště VŽP – odbor ochrany přírody – žádost o povolení
lovu volavky popelavé na revírech a rybochov. zařízení MO 2017-2022

Český rybářský svaz, z.s.,
místní organizace Mnichovo Hradiště
Sokolovská 1464, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 18572022
Došlá:
 15. 7.2.2017 Poštovní spořitelna – výpis z účtu MO I/2017
 16. 15.2.2017 ČRS SÚS – faktura (595,-Kč), „kapky Zlatá udice“
 17. 15.12.2017 ČRS SÚS – faktura (1.782,-Kč), upomínkové předměty do dárkových
košů jubilantů MO
 18. 20.2.2017 ČRS SÚS – almanach Zlatá udice, Vodníkovy knížky
 19. 24.2.2017 ČRS MO Bakov nad Jizerou – pozvánka na VČS Bakov na Jizerou
 20. 24.2.2017 OSA – potvrzená smlouva ples MO 25.3.2017
 21. 27.2.2017 Klub města s.r.o. – poděkování MO za podporu plesu města Mn.
Hradiště
 22. 1.3.2017 ČRS Rada – průkazky sportovního rybáře – mládež MO
 23. 3.3.2017 ČRS SÚS – odpověď, nabídka půjčky na koupi pozemků RMV Veselá

4) Organizační záležitosti
 Výlov chovného revíru Arnoštice se uskuteční v původním termínu v sobotu 18.3. od 10:00
hod.
 Nahlásit zarybňovací povinnost na sús. (př. Hýbner - úkol 13/17)
 Připravit objednávku na jarní zarybňování revírů. (př. Hýbner - úkol 14/17)
 Na chovném revíru Arnoštice jsme se přes veškerou snahu a péči v období mrazů
nevyhnuli velkému úhynu ryb. Celkem zde padlo 1260 kg ryby. Vše bylo ekologicky
zlikvidováno v kafilerii. Při likvidaci 4.3.2017 byli přítomni členi DK. Výbor MO děkuje
všem, kteří se podíleli na zimní údržbě všech revírů ve správě MO Mn. Hradiště. Zvláště
pak řadovým členům MO př. Rymplovi, Bergmanovi, Mucskovi, Hlouškovi a Bejrovi.
 Nový člen RS př. Jiří Mareš – ustanovení ryb. stráže. (př. Langr - úkol 15/17)
 Od města Mnichovo Hradiště byla schválena dotace na činnost MO v roce 2017 ve výši 50
tis. Kč.
 Po VČS 2017 a rybářském plesu zajistit úhradu pronájmu. (př. Tuček - úkol 16/17)
 Organizačně VČS 2017:
 př. Mareš, Tuček – občerstvení, výzdoba, moderování, zajištění sálu, plátno a
projektor, ozvučení
 př. Ďurček, Langr – prezentace, listiny, pozvánky, obsazení mandátové a revizní
komise, dárkové koše pro jubilanty, vyznamenání, zápis z VČS
 př. Šťastný – péče o hosty
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5) Hospodářský odbor
 Př. Kučera předal klíče od buňky RZ Arnoštice.
 Krmení na chovných revírech zajištěno.
 Dne 6.3.2017 proběhla kontrola objektu kanceláře z MěÚ Mn. Hradiště. Připomínky k
úklidu dvora, fasáda a k prohlídce komínu. (př. Tuček - úkol 17/17)

6) Ekonomický odbor
 Stav na účtu: běžný 254.731,-Kč.
 Stav na účtech: termínované 261.806,-Kč/ 818.290,-Kč.

7) Odbor mládeže
 Sumarizace povolenkek – malá tůň Hubálov. Celkem vráceno 13 povolenek. Uloveno

4x kapr, 2x štika, 1x tloušť. Necelých 60 docházek. – Malá tůň Hubálov slouží pouze
pro děti z rybářského kroužku. Vydáno bylo mnohem více povolenek, bohužel se
povolenky nevrací a když, tak jsou bez sumarizace. Revír se pro mládež každoročně
zarybňuje – úlovky nejsou žádné.
 Rybářský tábor 2017 se konat nebude.

8) Kulturní odbor
 Dne 25.3.2017 se uskuteční VČS 2017 na obecním sále v Klášteře Hradišti nad
Jizerou. (vedle restaurace Kristýnka)
 Dne 25.3.2017 se uskuteční rybářský ples na obecním sále v Klášteře Hradišti nad
Jizerou. K tanci a poslechu hraje kapela Piknik. Ples je plně obsazen.
 Rybářské závody na RMV Veselá se uskuteční v termínu 13.5.2017.
 Připravit termíny, místo a program pro Vodníky 2017. Bude se jednat o termín v první
polovině roku. Na sús zaslat vyplněné přihlášky (př. Langr, Mareš, Čermák - úkol
12/17)
 Informace o VČS 2017 v Bělé p. Bezdězem. (př. Mareš)
 Prezentace činnosti MO včetně pozvánek na kulturní akce MO v: echo, Kamelot.
 Připravit poukazy do štěstíčka na rybářský ples. 20 ks kapr, 5 amur, 2 štika, 5x3 ks
pstruh. (př. Langr)
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9) Dozorčí komise
 Byl zkontrolován pokladní výkaz za únor …vše v pořádku.
 Provedena kontrola majetku (př. Dvořák, Kořínek) …vše v pořádku.
 Informovat se u zemědělců a vlastníků pozemků na přístupové cesty na celém úseku
Jizery. Cesty jsou často zaorané až ke břehům a jsou těžko přístupné pro pěší. – Př.
Dvořák připravil podklady pro př. Hýbnera. Předáno a pracuje se na tom.

10)

Různé

 Školení nových členů: nic
 Převodka: Frič Milan, Matějčík Martin (pro – 10/ proti – 0/ zdržel se – 0)
 Je možné si vypůjčit od MO pivní sety, nůžkový stan 3x6m a velký trubkový stan
4x8m. Více info na webu: www.rybari.wz.cz a na kanceláři MO.
 Delegování členů na VČS okolních organizací (MO Bakov 9.4.2017_př. Ďurček)
 Pálení větví a rákosu na brigádách – on-line oznámit HZS Kladno - vedoucí brigád.
 Źádost o sponzorský dar: ples Bílá Hlína_poukaz na 3 amury. (pro – 10/ proti – 0/
zdržel se – 0) Př. Javorek si ryby vyzvedne na výlovu.

11)
 12.04.2017 v 18:00 hod.

Dne 07.03.2017
Vypracoval: př. Josef Ďurček

Termín příští schůze

