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

Výborová schůze – 10.05.2017
Přítomni: př. Hýbner, Nohynek, Faltys, Běhounek, Tuček, Ďurček, Mareš, Langr,
Čermák
Omluveni: Šťastný
Neomluveni:
DK: př. Dvořák, Javorek
Hosté:
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 04/ 2017
2) Kontrola zápisu a zhodnocení mimořádné ČS 2017
3) Došlá a odeslaná pošta
4) RMV Veselá
5) Organizační záležitosti
6) Hospodářský odbor
7) Ekonomický odbor
8) Odbor mládeže
9) Kulturní odbor
10) Dozorčí komise
11) Různé
12) Termín příští schůze výboru
Schválení programu jednání: pro_9/ proti_0/ zdržel se_0

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)
15/17 – do 31.03. ustanovéní nového člena RS – MěÚ Mn. Hradiště (př. Langr)
17/17 – do 31.05. podměty z kontroly objektu z MěÚ MH (př. Tuček, Faltys)
18/17 – do 30.04. připravit mimořádnou ČS (výbor MO)
19/17 – do 25.04. informovat členy o mimořádné ČS (př. Ďurček, Nohynek, Langr, Mareš)
20/17 – do 30.04. prověřit dotační programy K2017 (př. Hýbner)
21/17 – do 10.05. kontaktovat p. Zakouřila ohledně jeho stíţnosti na rybáře (př. Langr)
22/17 – do 30.06. rozšířit působnost RS na chovné revíry (př. Hýbner, Langr, Bejr)
23/17 – do 31.05. odeslat odpověď na program „Lipan“ (př. Langr)
24/17 – do 21.05. odeslat odpověď Junák Liberec a informovat RS (př. Langr)
24/17 – do 14.06. stav členské základny a přehled prodaných povolenek RMV (př. Ďurček)
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1) Kontrola zápisu 04/ 2017
 Splněno: 18/17, 19/17, 20/17, 21/17, 22/17

 Zrušeno:
 Trvá: 02/17, 11/17, 15/17, 17/17
 Nové úkoly: 23/17, 24/17, 25/17

2) Kontrola zápisu a zhodnocení mimořádné ČS 2017
 Předseda poděkoval všem za přípravu a účast na mimořádné ČS 2017.
 Za vypracovaný zápis z mimořádné ČS 2017 výbor MO děkuje př. Kořínkovi,
Ďurčekovi. Kontrola zápisu proběhla bez připomínek. Zápis obsahuje veškeré dotazy
členů MO včetně odpovědí členů výboru. Zápis včetně Usnesení z mimořádné ČS
2017 je umístěn na webu MO (www.rybari.wz.cz) a v kanceláři MO.
 Výbor MO děkuje všem členům, kteří se na schůzi dostavili. Zvlášť děkujeme všem,
kteří se nebáli a přispěli do diskuze.
Nyní si dovolíme krátké shrnutí mimořádné členské schůze s odstupem času. Mámeli zájem na této lokalitě hospodařit i v dalších letech, tak bylo rozhodnuto správně.
Nikde bychom nedostali tak výhodný úvěr, za coţ patří poděkování př. Hýbnerovi. U
ţádného jiného subjektu bychom neměli jistotu, ţe v případě problémů se zde bude
rybařit i nadále. Výbor MO by před Vás nepředstupoval v případě, ţe by nebyl
schopen celou transakci ufinancovat. Ano, jedná se o velký závazek na několik let, to
vědí všichni, ale kdyţ ne teď za těchto podmínek, tak kdy jindy? Kdo chodí rybařit na
RMV, tak moc dobře ví, jak se zde podmínky včetně parkování a vjezdu měnily
doslova ze dne na den. Kdo čte webové stránky a zápisy ze schůzí výboru, tak ví o
nájmu, který by byl po nás vymáhán za tři roky zpětně od data podání ţádosti o
nájemné. Na výši bychom se určitě nedomluvili, a vše by skončilo soudním sporem.
Situace kolem RMV by tak byla ještě vyhrocenější. Nákupem se vyřeší obě situace a
mnoho dalšího.
I kdyţ se o tom na mimořádné schůzi jiţ mluvit nemělo, tak se vrátíme k navrhované
variantě č.2 (Přenechat RMV sús …) z VČS 2017, o kterém se nakonec ani
nehlasovalo, protoţe naprostá většina podpořila návrh č. 3. (Dále vyjednávat …)
Přenecháním RMV Středočeskému rybářskému svazu momentálně nic nevyřešíme.
(Pokud zde nechceme sami pokračovat v hospodaření a členská základna na VČS
2017 rozhodla, ţe revír 411 112 zůstane i nadále RMV.) Tento krok můţeme přeci
udělat kdykoliv. Naopak bychom se připravili o část členské základny, která by
přestoupila do sousedních organizací, kde by je roční rybařina vyšla levněji a na
„písáku“ by mohli rybařit i nadále. Přiznejme si, ţe RMV dělá z MO Mn. Hradiště tu
organizaci, kterou je. Na rozdíl od okolních MO hospodaříme na několika chovných
revírech, zařízení, a tak si potřebujeme pomoci brigádami. Proto máme vyšší sazbu
za neodpracovanou hodinu. Kdo si myslí, ţe by Středočeský rybářský svaz nakoupil
nabízené pozemky a následně by, (byť i s odstupem času) odkoupil od MO vlastněné
pozemky, se hluboce plete. Svaz by přeci naše pozemky nepotřeboval, tak proč by je
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kupoval? Kdyţ uţ by k něčemu takovému mělo dojít, tak prodejní cena bude úplně
někde jinde! Kdo by nakupoval něco, co nepotřebuje a za nejvyšší moţnou cenu?
Ohledně historie nákupu pozemků byla ČS informována od diskutujícího. Kolik bylo
vynaloţeno energie na nákup stávajících pozemků, zaveden byl poplatek na nákup
pozemků, kolik hektarů bylo celkem nakoupeno, kolik členů se na pozemky skládalo,
kolik bylo vybráno od kaţdého člena peněz, kolik jich odešlo do okolních organizací a
kolik se jich nakonec vrátilo. Výsledkem celého příspěvku byl závěr „Přenechat nákup
pozemků a tím i RMV Středočeskému rybářskému svazu!“ Kdyţ uţ jsme do toho
investovali tolik dlouholetého úsilí? Přeci se musíme o něco alespoň pokusit! Široce
se mluví o privatizaci vodních toků a ve finále budeme třeba vděčni za to, ţe RMV
máme …

3) Došlá a odeslaná pošta
Odeslaná:
 Č.j.: ODE/42/2017 - 1.4.2017 Městský soud v Praze – zpráva o finančním
hospodaření MO
 43. 13.4.2017 Město Mnichovo Hradiště – ţádost o pronájem rybníku v Dnebohu, par.
č. 500/1
 44. 13.4.2017 Obec Bílá Hlína – zpráva o zapůjčení stanů, pivních setů 27.5.2017
 45. 13.4.2017 př. Petr Pěkný – zpráva k ţádosti o prominutí br. povinnosti
 46. 18.4.2017 ČRS SÚS výbor – Usnesení VČS MO Mn. Hradiště 2017
 47. 19.4.2017 Město Mn. Hradiště – ţádost o dotaci jednoráz. akci – závody RMV
Veselá 13.5.2017
 48. 19.4.2017 Město Mn. Hradiště – ţádost o dotaci jednoráz. akci – závody mládeţe
Veselá 10.6.2017
 49. 19.4.2017 Město Mn. Hradiště – ţádost o dotaci jednoráz. akci – pohár předsedy
ČRS SÚS 20.5.2017
 50. 23.4.2017 ČRS SÚS – přihláška na sjezd předsedů, jednatelů MO
 51. 23.4.2017 Krajský úřad Stř. kraje – oddělení zemědělství, lesnictví – ţádost o
informace k dekretu Borovice
 52. 25.4.2017 Pozvánka na MČS 30.4.2017 v II. ZŠ v Mn. Hradiště, ţádost o
poskytnutí kontaktů – 38 x („bez kontaktních“) členů MO
 53. 2.5.2017 MěÚ Mn. Hradiště VŢP – odbor lesů, myslivosti, rybářství – ţádost o
ustanovení RS (př. J. Mareš)

Došlá:
 Č.j.: DOR/53/2017 – fa Nohynek a Nohynek – faktura, pletivo RZ Mukařov (7.160,-)
 54. 13.4.2017 ČRS SUS – faktura č. 27121, amur (7.900,-)
 55. 13.4.2017 ČRS SUS – faktura č. 27092, podoustev, ostroretka (2.160,-)
 56. 13.4.2017 ČRS SUS – faktura č. 27081, karas (960,-)
 57. 18.4.2017 tiskárna Duopress faktura č. 01222017 – tiskoviny + ples MO (4.677,-)
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 58. 18.4.2017 ČRS SÚS – výsledky sumarizace úlovků 2016, Č.j.:721/2017
 59. 18.4.2017 ČRS SÚS – nabídka lékárniček, Č.j.: 719/2017
 60. 18.4.2017 ČRS SÚS – nabídka školení členů DK 9.9.2017 Praha, Č.j.:734/2017
 61. 20.4.2017 ČRS SÚS – dotazník na zájem ke sjezdů předsedů, jednatelů MO,
Č.j.:762/2017
 62. 20.4.2017 Vodovody a kanalizace M. Bol. – faktura 1704100189 (81,-)
 63. 20.4.2017 Ministerstvo Zemědělství ČR – informace k dekretu Borovice, Č.j.:
22693/2017-MZE-16232
 64. 27.4.2017 ČRS SUS – faktura č. 27137, štika (37.900,-)
 65. 30.4.2017 ČRS SÚS balónky, náramky ČRS pro MO (faktura placená na vrub
SUS)
 66. 30.4.2017 ČRS SÚS – předání evidence o hospodaření orgánů st. správy
rybářství 2016, Č.j.:839/2017
 67. 4.5.2017 ČRS SÚS – poptávka IS Lipan Č.j.:872/2017
 68. 4.5.2017 ČRS SÚS – faktura č. 27188, plůdek pstruh, lipan (18.600,-)
 69. 4.5.2017 Poštovní spořitelna – výpis z účtů MO III/2017
 70. 30.4.2017 ČRS SÚS – Předání evidence o rybník. a hospodaření v rybář. revíru
za rok 2016, Č.j.:753/17

4) RMV Veselá
 Situace po mimořádné členské schůzi je následující …p. Lauryn byl o výsledku
informován. Momentálně se pracuje na geometrickém plánu nabízených pozemků k
prodeji. Který bude vypracován k 20.5.2017. Následně se musí vyjednat zástava pro
sús a připravit smlouvu k nákupu. Byla podána výpovědní lhůta na oba běţné účty,
které se pak postupně úplně zruší.
 Výbor MO prosí, aby rybáři dodrţovali i nadále nastavená pravidla! Na hrázi se
neparkuje! Jediné místo vyhrazené k parkování je k odbočce na Ptýrov a je řádně
označeno. Do zadní části revíru se nejezdí osobními autombily!

5) Organizační záležitosti
 Nabídka programu „Lipan“. Jedná se o systém pro správu dat a komunikaci. - Najeli
jsme na program „Ryby 15“, který nám vyhovuje a tudíž nemáme zájem. (pro – 9/
proti – 0/ zdržel se – 0) Př. Langr připraví odpověď. (úkol 23/17)
 Nový člen RS př. Jiří Mareš – ustanovení ryb. stráţe. (úkol 15/17)
 Dne 6.3.2017 proběhla kontrola objektu kanceláře z MěÚ Mn. Hradiště. Připomínky k
úklidu dvora – odvézt ţelezo/ míchačka - HOTOVO (př. Nohynek), fasáda (př. Tuček) a
k prohlídce, revizi komínu - HOTOVO (př. Faltys) (úkol 17/17) Při další kontrole komínu
se informovat technika, zda bude nutná oprava vršku komínu (část nad střechou).
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 Z loňského kácení dřeva na RMV Veselá máme z pily dřevo za cca.12 tis. Kč. Jedná
se o stavební prkna, střešní latě, zejty a krajinky. Větší část byla vyuţita na RZ
Mukařov a část je na dvoře MO.
 Junáci z Liberce poţádali MO o moţnost přespání na pozemcích MO z 24.6.2017.
(pro – 9/ proti – 0/ zdržel se – 0) Vše uvést následně do původního stavu.
Informovat členy RS. Př. Langr připraví odpověď. (úkol 24/17)
 Z RMV Veselá se o závodech bude odváţet bílá ryba (cejn, plotice a okoun) do revíru
Arnoštice. Svoz zajistí př. Dvořák. Připravit káď. Informovat rozhodčí!!

6) Hospodářský odbor
 Na RZ Mukařov bylo nakoupeno: plůdek 20 tis ks PD, 10 tis. ks lipan.
 Na chovné revíry bylo rozvezeno 2q amura 2/3.
 Násada pstruha 150kg: Mohelka, Jizera
 Násada pstruha z RZ Mukařov 100kg: Mohelka, Zábrdka
 Na úseku Jizery (Hubálov) se bude natáčet dokument. Úsek bude zarybněn – sús
přispěje 2q. (pro – 9/ proti – 0/ zdržel se – 0)
 Byla objednána nová digitální váha za 4.000,-Kč.
 Hospodaření RZ Mukařov: 91.705,-Kč náklady/ 77.904,-Kč příjem
 Arnoštice: spolupráce s p. Prokopem …vše běţí.
 Z výlovu Arnoštice šlo 10 ks lína p. Tesařovi.
 Ţádost o vypracování přehledu o stavu členské základny a prodaných povolenkách na
RMV kvůli dalšímu zarybnění revíru. (úkol 25/17)

7) Ekonomický odbor
 Stav na účtu: běžný 313.121,-Kč.
 Stav na účtech: termínované 261.806,-Kč/ 818.312,-Kč.
 Byly podány výpovědi termínovaných účtů. Následně se postupně zruší.
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8) Odbor mládeže
 Prodej povolenek na malou tůň v Hubálově probíhá na kanceláři MO v úředních

hodinách. Povolenky se budou prodávat všem členům MO do 15-ti let (včetně) a
cena povolenky se stanovuje na 100,-Kč. Povolenky odevzdávat nejpozději do
15.1.2018 na kanceláři MO. (do schránky) Sumarizovat se povolenky nemusí!!!
Dodrţovat místní Rybářský řád pro Malou tůn v Hubálově.
 Závěrečné zkoušky se uskutečnily dne 24.4.2017 ve Volnočasovém centru.
Osvědčení si převzalo 19 rybářů a rybářek.
 Rybářské závody pro první ročník (6.5.2017) s účastí 10 závodníků.
 Příští rok budou jedny závody pro mládeţ MO a kategorie pro 1. ročník bude
vyhlášena zvlášť.
 Závody O pohár předsedy sús. Informace o zájezdu (moţnost dopravy autobusem)
předány rodičům.
 Dne 03.06.2017 je plánovaná účast na Sportovním dnu na hřišti MSK. (akce
„Vodník“)

9) Kulturní odbor
 Rybářské závody na RMV Veselá se uskuteční v termínu 13.5.2017 …přípravy běţí.
 Prezentace činnosti MO včetně pozvánek na kulturní akce MO v: echo, Kamelot.
 Přípravy na plánované závody v lovu sumce velkého na RMV Veselá. (termín –
konec června)

10)

Dozorčí komise

 Byl zkontrolován pokladní výkaz za duben …vše v pořádku.
 Rybáři jezdí do zadní části RMV a parkují na soukromých pozemcích.

11)

Různé

 Školení nových členů: nic
 Převodka: nic
 Je moţné si vypůjčit od MO pivní sety, nůţkový stan 3x6m a velký trubkový stan
4x8m. Více info na webu: www.rybari.wz.cz a na kanceláři MO.
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 Povolenka na RMV pro Josef Josífek. V loňském roce se na RMV upravovaly cesty
po těţbě dřeva a pokládaly se panely. Místo pro handicapované rybáře. (pro – 9/
proti – 0/ zdržel se – 0)
 Předběţná ţádost o uspořádání víkendových závodů Ouklej cup na RMV Veselá ve
spolupráci s MO Mn. Hradiště. Termín 14.9 – 17.9. 2017. Výbor MO souhlasí. Nájem
by byl 5.000,-Kč/ závod + bude uspořádána akce „Vodník“ na kterou budou pozvány
okolní základní školy. Akce „Vodník“ by byla uspořádána v pátek dopoledne. Za takto
upořádané dopoledne pro děti ze základních škol plyne pro MO za akci „Vodník“
nemalá finanční částka. Do příští schůze VV bude vypracován program a podmínky
pro uspořádání akce.

12)
 14.06.2017 v 18:00 hod.

Dne 10.05.2017
Vypracoval: př. Josef Ďurček

Termín příští schůze

