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

Výborová schůze – 09.05.2018
Přítomni: př. Nohynek, Ďurček, Tuček, Faltys, Mareš, Běhounek, Čermák, Šťastný
Omluveni: př. Langr, Hýbner
Neomluveni: př.
DK: př.
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 04/ 2018
2) Došlá a odeslaná pošta
3) RMV Veselá
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
Schválení programu jednání: pro_8/ proti_0/ zdržel se_0

ÚKOLY:
01/18 – do 30.06. připravit Manipulační řád pro rybochovné zařízení Arnoštice (př. Nohynek)
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)
18/18 – do 30.06. zajistit přepravu voru a rozvezení zeminy - Arnoštice (př. Tuček)
19/18 – do 30.06. objednat přepravní nádrž, poptat vozík (př. Ďurček, Langr, Nohynek)
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 31.05. 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 31.05. vymezit parkovací místa (př. Tuček)
26/18 – do 31.05. schůzka se starostou obce Loukovec (př. Nohynek, Hýbner)
27/18 – do 31.05. „stáhnout“ všechny prsačky na kancelář (př. Ďurček)
28/18 – do 16.06. zapsat nůžkový stan do evidence majetku MO (př. Kutáč)
29/18 – do 18.05. vypracovat fakturu za lipana pro MO Ml.. Boleslav (př. Faltys)
30/18 – do 31.05. zajistit odvoz boudy - S. Přestavlky, zjistit co s „el. skříňkou“ (př. Nohynek)
31/18 – do 31.05. odstranit „tyče“ a cedule ze Spodních Přestavlk (př. Tuček)
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1) Kontrola zápisu 04/ 2018
 Splněno: 08/18, 23/18, 24/18, 27/18, 25/18
 Zrušeno:
 Trvá: 01/18, 06/18, 10/18, 14/18, 18/18, 19/18, 21/18, 22/18, 26/18
 Nové úkoly: 28/18, 29/18, 30/18, 31/18

2) Došlá a odeslaná pošta
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3) RMV Veselá
 Může jezdit do zadní části. Parkování povoleno pouze na vyhrazených
parkovištích!
 Vymezit parkovací plochy - úkol 25/18 (př. Tuček)
 Informační vývěska na RMV Veselá - úkol 14/18 (př. Langr, Nohynek)

 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
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
 V roce 2018 připravujeme opět několik víkendů "nonstop" lovu se zaměřením na
odlov sumce velkého a monitoring kapra obecného.
Předběžné termíny: 4.-8. červenec, 27.-29. červenec, 24.-26. srpen, 27. - 30. září.
Podmínky pro tento monitoring a odlov budou připraveny na příští schůzi VV.

4) Organizační záležitosti
 Pracovní doba kanceláře MO v roce 2018 …květen_úterý 15:00 hod. -18:00 hod.
V období červen – prosinec bude kancelář MO zavřená. Veškeré mimořádné úkony
provede p. Zikánová z domova.
 Označení revírů MO. (Jizera, Zábrdka, Mohelka) Pořízení fotodokumentace a zaslání
emailem na sús. - úkol 06/18 (př. Hýbner)
 Dne 14.4. proběhl v Praze na Zbraslavi aktiv vedoucích rybářských kroužků. Za RK
Mn. Hradiště se zúčastnil př. Staněk Ladislav. – Děkujeme za účast. Proplacení
cestovní náhrady zajistí př. Čermák.
 Zajistit přepravu voru od př. Mareše na RZ Arnoštice a rozhrnout hlínu …úkol 18/18
(př. Tuček)
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 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)
 Byl zakoupen nůžkový stan 6x3m. Zapsat materiál do inventáře MO. úkol 28/18 (př.
Kutáč)

5) Hospodářský odbor
 Stříška pro loď na Arnošticích - úkol 10/18 (př. Tuček, Hýbner)
 Jarní násady (U vysazování byli střídavě přítomni – předseda, jednatel, hospodář,
zástupce hospodáře, předseda DK a členové HO:
25. 04. plůdek Pd - 20 000 ks - Mukařov,
11. 04. uhoří monté 15. 090 ks - Jizera,
10. 04. Pd - 120 kg - dotace SÚS - Mohelka, Zábrdka,
20. 04. Tl1 - 1 000 ks - Jizera
24. 04. Šr - 4 000 ks - Jizera, Veselá
 Odvézt ze spodních Přestavlk nástavbu z V3S. Zjistit stav „el. skříně“. Bude nutné ji
také odstranit. úkol 30/18 (př. Nohynek)
 Odstranit ze spodních Přestavlk cedule a „tyče“ u odtoku. úkol 31/18 (př. Tuček)
 Směna kádě za 5 brigádnických hodin. pro_8/ proti_0/ zdržel se_0

6) Ekonomický odbor
 Stav na účtu: běžný 932.850,-Kč.
 Stav na účtech: termínované 19.802,-Kč
 Vypracování faktury za prodej lipana pro MO Ml. Boleslav. (8.5. – 2.000ks, 14,-kč/ ks,
celkem 28.000,-Kč) … úkol 29/18 (př. Faltys)
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7) Odbor mládeže
 Dne 23.4. se konaly závěrečné zkoušky o získání Osvědčení. MO mezi sebe přijala
23 nových mladých členů.
 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)
 Rybářský kroužek pokračuje i nadále. Děti chodí cvičit rybolovnou techniku na RMV
Veselá každé pondělí od 15:30 hod. Hospodář i vedoucí RS byli informováni. Většina
lovících již vlastní povolenku k lovu na RMV Veselá.
 Příprava na rybářské závody na RMV Veselá 19.5.
 Nejbližší termíny:




12. 5. – RZ O pohár předsedy sús (Bělá pod Bezdězem)
19. 5. – RZ na RMV Veselá (pouze pro mládež MO)
9. 6. – RZ na RMV Veselá (pro všechny děti do 15-ti let)

8) Kulturní odbor
 Závody na RMV Veselá. (5. května) – závody měly výborný ohlas. Celkem účast 106
závodníků. Poděkování všem za vzornou přípravu a hladký průběh. Finančně skončil
závod se ziskem 13.600,-Kč. Poděkování SDH Klášter za občerstvení, COOP Mn.
Hradiště, město Mn. Hradiště a rybářské potřeby GINTO CARP.
 Příprava akce pro školy „Ve vodě nežijí jenom vodníci“ – termín_1.červen. Zajištění
př. Mareš.
 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
 01. červen – Ve vodě nežijí jenom vodníci.“
 09. června – veřejné rybářské závody pro mládež - RMV Veselá
 22. - 24. června – veřejné rybářské závody „Sumec“ - RMV Veselá
 Prezentace činnosti MO v Echu a Kamelotu.
 Příprava RZ Sumec …př. Ďurček.
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9) Dozorčí komise
 Stejně jako funguje sešit na půjčování majetku, tak založit sešit na půjčování nářadí
(strunová sekačka, centrála 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.) – Sešit byl zakoupen a předán správci kanceláře.
 Dát dohromady stav prsaček. Celkem bylo v roce 2015 zakoupeno 6ks. úkol 27/18
(př. Ďurček) – V pořádku byly dvoje. Čtvery jsou děravé a na vyřazení.
 Př. Javorek obdržel klíče od kanceláře MO a skladů. – př. Ďurček.
 Předávat předsedovi DK vždy min. den před výborovou schůzí pokladní výkaz
z předchozího měsíce. – př. Nohynek

10)

Různé

 Školení nových členů:
 Převodka: z MO př. Petr Železný/ do MO př. Václav Štafl a Cabrnoch František
pro_8/ proti_0/ zdržel se_0
 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.
 P. Lauryn oslovil výbor MO s možností vybudování nové příjezdové cesty na RMV
Veselá a zároveň i požádal MO o podání žádosti o rozšíření územního plánu města,
který je zpracováván o zapracování změny dle tohoto návrhu, včetně rozšíření
lokality do režimu sportovního a rekreačního využití. Navrhovaná změna : nová
přístupová cesta by vedla po současné asfaltové cestě podél Malé Jizery k mostku vjezdu do areálu bývalého vývoje. Dále pak přes pole směrem k současnému
parkovišti, kde by se napojila. Jak se jezdí nyní podél betonové zdi by se již nejezdilo.
Pan Lauryn by provedl směnu pozemků - zemědělské půdy za „hrází“ se stávajícím
vlastníkem a má zde v plánu zřídit kemp, samozřejmostí je možnost využití kempu i
rybářskou veřejností. – MO by se dostala s příjezdovou cestou do stejné situace, jako
tu byla v předešlých letech – nová cesta by nepatřila MO, čímž by byl omezen přístup
na vlastní pozemky. Aktuální stav je po dlouhodobém vyjednávání plně vyhovující pro
potřeby MO. Rozšíření územního plánu podle návrhu není z pohledu MO v souladu
se záměry a aktivitami MO. MO nebude iniciovat žádný obdobný návrh třetí strany
pokud nebude v souladu s potřebami a požadavky MO. Návrh p. Lauryna byl
jednomyslně odmítnut. Předseda bude informovat p. Lauryna o výsledku hlasování o
jeho návrhu. pro_0/ proti_8/ zdržel se_0

11)

Termín příští schůze

 12.6.2018 od 18:00 hod.
Dne 09.05.2018
Vypracoval: př. Josef Ďurček
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