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

Výborová schůze – 10.04.2018
Přítomni: př. Nohynek, Langr, Ďurček, Hýbner, Tuček, Faltys, Mareš, Běhounek,
Čermák
Omluveni: př. Šťastný
Neomluveni: př.
DK: př. Javorek
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 03/ 2018
2) Došlá a odeslaná pošta
3) VČS 2018
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:
01/18 – do 30.06. připravit Manipulační řád pro rybochovné zařízení Arnoštice (př. Nohynek)
04/18 – do 24.03. příprava VČS 2018 (př. Ďurček, Langr)
05/18 – do 24.03. příprava rybářského plesu 2018 (př. Mareš, Tuček)
06/18 – do 30.06. označení revírů MO (př. Hýbner)
08/18 – do 30.06. připravit realizaci odstavných ploch na RMV Veselá (výbor MO)
10/18 – do 30.06. stříška pro loď - Arnoštice (př. Tuček, Hýbner)
14/18 – do 31.05. RMV Veselá, informační vývěska (př. Langr, Nohynek)
16/18 – do 27.04. zažádat o dotaci K2018. Podpora mimoprodukčních funkcí (př. Langr)
17/18 – do 20.03. zaslat na sús plnou moc k vyřízení vyj. z denní doby lovu (př. Langr)
18/18 – do 30.06. zajistit přepravu voru na RZ Arnoštice (př. Tuček)
19/18 – do 30.06. objednat přepravní nádrž, poptat vozík (př. Ďurček, Langr, Nohynek)
20/18 – do 10.04. zapsat do brig. sešitu brigády za zimní údržbu na revírech (odp. osoby)
21/18 – do 31.05. provést nátěr vrat (př. Bedrníček)
22/18 – do 30.06. aktualizovat Manipulační řád pro Hoření Přestavlky (př. Nohynek)
23/18 – do 30.04. nový registrační list MO (př. Nohynek, Langr)
24/18 – do 30.04. umístit na RMV Veselá zákazovou s dodatkovou ceduli (př. Nohynek)
25/18 – do 30.04. označit neupravená parkovací místa (př. Běhounek)
26/18 – do 09.05. schůzka se starostou obce Loukovec (př. Nohynek, Hýbner)
27/18 – do 31.05. „stáhnout“ všechny prsačky na kancelář (př. Ďurček)
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1) Kontrola zápisu 03/ 2018
 Splněno: 04/18, 05/18, 16/18, 17/18, 20/18
 Zrušeno:
 Trvá: 01/18, 06/18, 08/18, 10/18, 14/18, 18/18, 19/18
 Nové úkoly: 21/18, 22/18, 23/18, 24/18, 25/18, 26/18, 27/18

2) Došlá a odeslaná pošta
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3) VČS 2018
 Poděkování všem za vzornou přípravu Výroční členské schůze.
 Poděkováním členům MO, kteří si plní členské povinnosti a na VČS se dostavili.
 Usnesení z VČS včetně zápisu a jednotlivých zpráv funkcionářů je založeno
v deskách na kanceláři MO.
 Usnesení z VČS a zápis jsou umístěny na webu MO.
 Na dotazy jednotlivých členů MO bylo odpověděno přímo na schůzi. Vše je uvedeno
v zápise a výbor MO již nebude odpovídat písemně. Informace byla zaznamenána i v
Usnesení.
 Usnesení z VČS bylo odesláno na sekretariát sús, všem členům výboru a DK.
 Výroční členská schůze stála 14.000,-Kč. (včetně balíčků pro jubilanty – 5.500,-Kč)

4) RMV Veselá
 Připravit odstavné plochy na RMV Veselá a následnou realizaci – Odstavné plochy
byly vybrány a začala realizace. První parkoviště je hotové a bude se pokračovat. úkol 04/18 (výbor MO)
 Již nyní se může jezdit do zadní části. Parkování povoleno pouze na vyhrazených
parkovištích! Cedule s omezením vjezdu bude umístěna. Cedule bude umístěna na
původní místo, které bylo k tomu určeno MěÚ v Mn. Hradišti. úkol 24/18 (př.
Nohynek)
 Označit zbylé neupravené parkovací plochy „P“. úkol 25/18 (př. Běhounek)
 Informační vývěska na RMV Veselá - úkol 14/18 (př. Langr, Nohynek)
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 V letošním roce na RMV Veselá proběhne několik akcí. Sledujte prosím webové
stránky www.rybari.wz.cz/ www.rybarimh.cz nebo facebook: ČRS MO Mn.
Hradiště. Pokud nedostáváte informace do emailů, tak se ozvěte na: rybarimhadmin@seznam.cz/ info@rybarimh.cz
12. - 15. duben – Krajské kolo v lovu na položenou – celý revír bude po dobu závodu
zahájen
19. - 22. duben – Ouklej cup Veselá 2018 - celý revír bude po dobu závodu zahájen
5. květen – rybářské závody „Veselá“ – celý revír bude po dobu závodu zahájen
19. květen – dětské rybářské závody – část revíru bude po dobu závodu zahájena
9. červen – dětské rybářské závody – část revíru bude po dobu závodu zahájena
22. - 24. červen – rybářský závod „Sumec“ - celý revír bude po dobu závodu zahájen

5) Organizační záležitosti
 Pracovní doba kanceláře MO v roce 2018. Duben – květen_úterý 15:00 hod. -18:00
hod.
 Označení revírů MO. (Jizera, Zábrdka, Mohelka) Pořízení fotodokumentace a zaslání
emailem na sús. - úkol 06/18 (př. Hýbner)
 Dne 14.4. proběhne v Praze na Zbraslavi aktiv vedoucích rybářských kroužků. Za RK
Mn. Hradiště se zúčastní př. Staněk Ladislav. Závazná přihláška byla odeslána.
 Příspěvek na zarybnění RMV Veselá ve výši 15.000,-Kč za rybářský závod 1. Kolo
Krajského přeboru v položené bude připsán na účet MO. (čeká se na vystavení
faktury)
 Zajistit přepravu voru od př. Mareše na RZ Arnoštice. úkol 18/18 (př. Tuček)
 Přepravní nádrž 700l s příslušenstvím od fa. Ekory Jihlava. Výbor MO rozhodl o
nákupu přepravní nádrže včetně příslušenství v ceně 32.549,-Kč (včetně DPH a
dopravy). Na nádrž je možné získat dotaci v min. výši 50%. Pokud to bude možné
…výbor schvaluje i nákup vozíku. (cena max. do 15.000,-Kč) Momentálně se čeká na
schválení dotace. Pokud bude dotace schválena a finanční prostředky budou na účtě
MO, tak se vše objedná. úkol 19/18 (př. Ďurček, Langr, Nohynek)
 Bude nutné provést druhý nátěr vrat. úkol 21/18 (př. Bedrníček)
 Vypracovat žádost o nový registrační list. úkol 23/18 (př. Nohynek, Langr)

www.rybarimh.cz, info@rybarimh.cz

facebook: ČRS MO Mn. Hradiště

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

6) Hospodářský odbor
 Stříška pro loď na Arnošticích - úkol 10/18 (př. Tuček, Hýbner)
 Z důvodu konání rybářského závodu „Veselá“ je zrušena plánovaná brigáda na RMV
Veselá a Hořeních Přestavlkách. (5.května 2018). Informovat členy na webu a fcb.
 Jarní násady (U vysazování byli střídavě přítomni – předseda, jednatel, hospodář,
zástupce hospodáře, předseda DK a členové HO:
 JIZERA - 500ks ostroretka, 330kg kapr K3 (dotace z sús), 1.680kg kapr K3
(zarybňovací plán), 110kg pstruh
 RMV VESELÁ – 1.400kg kapr K3
 MOHELKA – 120kg pstruh
 ZÁBRDKA – 120kg pstruh
 Ve středu 11.4. proběhne násada úhořího monté.
 Ve čtvrtek 12.4. proběhne násada pstruha 50kg Zábrdka/ /50kg Mohelka.
 Na RZ Mukařov uhynul pstruh. Jednalo se o cca. 900ks (cca. 50kg) Do rybníčku
nešla voda, protože trubku ucpala žába.

7) Ekonomický odbor
 Stav na účtu: běžný 864.308,-Kč.
 Stav na účtech: termínované 19.802,-Kč

8) Odbor mládeže
 Dne 23.4. se budou konat závěrečné zkoušky o získání Osvědčení.
 Předseda a hospodář MO byli pozváni. (zajistit Osvědčení.)
 Volnočasové centrum v MH využíváme pro potřeby rybářského kroužku. Dosud se nic
neplatilo, ale od 1.4.2018 bude prostor zpoplatněn částkou 70/ hod. Klíče a manuál
na ovládání bezpečnostního zařízení za MO obdržel vedoucí OM př. Čermák.
 Malá hubálovská tůň je stále určena pouze pro mládež MO. Přes př. Čermáka byl
vznesen dotaz ohledně dalšího využívání tůně panem starostou obce Loukovec. S p.
starostou bude sjednána schůzka, na které se budeme informovat o podrobnostech.
úkol 26/18 (př. Nohynek, Hýbner)
 Nejbližší termíny:





23. 4. – závěrečné zkoušky
12. 5. – RZ O pohár předsedy sús (Bělá pod Bezdězem)
19.5. – RZ na RMV Veselá (pouze pro mládež MO)
9.9. – RZ na RMV Veselá (pro všechny děti do 15-ti let)
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9) Kulturní odbor
 Závody na RMV Veselá. (5. května) – začít s propagací závodu. (výbor MO) Cena
startovného zůstává 200,-Kč. Podmínky a pravidla se nemění. Počet startovních
míst bude 120. Nebude slosování startovních lístků.
 Napíchat čísla (120 startovních míst) – př. Hýbner, Čermák
 Stavba zázemí (nůžkový stan, trubkový stan, pivní sety, centrála, benzin,
světla, kabely, nástěnka, …) – př. Nohynek, Javorek, Javorek ml., Běhounek)
 Noční hlídání zajistí pan Koloc. – př. Nohynek
 Ceny do závodu včetně přepravy – př. Langr, Ďurček
 Ozvučení, hudba, PC, tiskárna – př. Mareš, Dolejší
 O víkendu 27.-29. 4. rozvěsit hájení RMV – př. Mareš
 Parkoviště, rozhodčí - př. Ďurček
 Občerstvení, SDH Klášter Hr. nad Jizerou – př. Tuček
 Zjistit stav světel a centrály – př. Bedrníček
 Sebrat (zkontrolovat) padlé ryby – př. Běhounek
 Příprava akce pro školy „Ve vodě nežijí jenom vodníci“ – předběžný termín_1.červen.
 Přehled plánovaných kulturních akcí na první polovinu roku 2018:
 24. března – Výroční členská schůze
 24. března – rybářský ples
 05. května – veřejné rybářské závody „Veselá“ 2018
 19. května – rybářské závody pro mládež MO - RMV Veselá
 09. června – veřejné rybářské závody pro mládež - RMV Veselá
 22. - 24. června – veřejné rybářské závody „Sumec“ - RMV Veselá
 Vyúčtování rybářského plesu. Zisk 30.378,-Kč.
 Je ušitý nový kostým vodníka.

10)

Dozorčí komise

 Dne 3.4. proběhla ustanovující schůze DK. Jako předseda DK byl zvolen př. Javorek
Petr. Členové př. Dolejší Robert a Kutáč Tomáš.
 DK si stanovila úkoly pro první polovinu roku. Provést inventuru majetku. Účast při
jarním zarybňování. Účast na RZ Veselá. Inventura majetku RZ Mukařov.
 Proběhla inventura majetku MO za přítomnosti př. Kutáč, Bedrníček, Kořínek,
Javorek. Inventarizační karty převzal od př. Kořínka př. Kutáč. Karty „drobného“
materiálu byly vyřazeny. Jedná se zejména o karty typu: sekera, hrábě, lopata apod.
 Stejně jako funguje sešit na půjčování majetku, tak založit sešit na půjčování nářadí
(strunová sekačka apod.) Kompletní půjčování bude mít na starost jeden člověk
(správce kanceláře) a bez jeho vědomí si nikdo nic nevezme. Správce zodpovídá i za
funkčnost tohoto vráceného majetku. (př. Potřebuji si půjčit sekačku na brigádu, tak
informuji správce. Bude něco rozbitého, nefunkčního …informuji správce.)
 Dát dohromady stav prsaček. Celkem bylo v roce 2015 zakoupeno 6ks. úkol 27/18
(př. Ďurček)
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11)

Různé

 Školení nových členů: Pavla Volská, Soňa Šimková, Petra Pilbauerová
 Převodka:
 Majetek MO k zapůjčení. (stany, pivní sety, grill) Více info na webu nebo na kanceláři
MO. V době pořádání akcí MO si nebude možné vypůjčit žádný majetek. Rezervace
musí být napsána v kalendáři a v sešitě na kanceláři.
 Pálení větví a rákosu na brigádách – on-line oznámit HZS Kladno - vedoucí brigád.
 Při výdeji povolenek k lovu prosíme všechny, aby si překontrolovali údaje na
povolenkách k lovu!
 Poděkování př. Bedrníček, Nohynek, Langr a Tuček za zatápění na kanceláři
v zimním období.
 Lovi Post – žádost o sponzorský dar „Bukovina bez bariér“. Termín akce 19.5. –
Momentálně nemáme možnost žádného daru.
 Pozvánka na rybářské závody „Malá Skála“ - Kulatý rybník, 21.4.18 od 7 hod. závody dospělých a závody mládeže do 15 let, které se konají 22.4.18 od 9 hod..
Startovní místa si prosím zarezervujte u p. Kučery na tel. 608 947 891.

12)

Termín příští schůze

 Od dnešního dne budou všechny výborové schůze probíhat každé druhé ÚTERÝ
v měsíci.
 V úterý 8. května je Státní svátek, proto bude schůze mimořádně ve středu
09.05.2018 v 18:00 hod.

Dne 10.04.2018
Vypracoval: př. Josef Ďurček
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