Český rybářský svaz, z.s.,
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Sokolovská 1464, 295 01 Mnichovo Hradiště
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Zápis z Výroční členské schůze 24.03.2018
sál OÚ, Klášter Hradiště nad Jizerou
Moderování schůze se ujal př. MAREŠ Jiří, který v 08:30 hod. zahájil schůzi. Vzhledem
k tomu, že nebylo v době plánovaného zahájení VČS přítomna nadpoloviční většina členů,
aby schůze byla usnášeníschopná (jak ukládá Jednací řád ČRS, čl. 21, odst. 2 písmena b),
byl začátek schůze odložen o 15 minut. Schůze tak začala v 08:45 hod.
Veškeré informace, o kterých se hovořilo podle programu VČS byli zároveň promítány na
plátně na podiu.
ZAHÁJENÍ A UVÍTÁNÍ HOSTŮ
Př. MAREŠ jménem výboru ČRS, místní organizace v Mnichově Hradišti, přivítal všechny
členy a pozvané hosty: p. ZEMAN, HÁJEK (oba ČRS MO Bakov nad Jizerou), p. NEUMAN
(ČRS MO Bělá pod Bezdězem), p. HAVLÍK (MS Ptýrov), p. HÝBNER (Středočeský územní
svaz) a p. LOCHMAN (MěÚ Mnichovo Hradiště)
UCTĚNÍ PAMÁTKY ZESNULÝCH ČLENŮ
Následně byla uctěna památka všech zesnulých členů MO minutou ticha.
SCHVÁLENÍ PROGRAMU VČS 2018
Program VČS 2018, který ležel na stolech a byl jednomyslně schválen. Nikdo neměl
připomínky a nežádal doplnění.

VOLBA KOMISÍ
Mandátová komise – navrženi: př. ĎURČEK Josef, BURDA Tomáš a PELTAN Rudolf.
Předsedou mandátové komise byl navržen př. PELTAN Rudolf …návrh byl jednomyslně
schválen. Nikdo neměl připomínky a nežádal doplnění.
Návrhová komise - navrženi: př. KOŘÍNEK Jan, VAVŘÍK Miloslav a BEJR Stanislav.
Předsedou návrhové komise byl navržen př. BEJR Stanislav …návrh byl jednomyslně
schválen. Nikdo neměl připomínky a nežádal doplnění.
Volební komise – navrženi: př. NOVÁK Josef, DOLEJŠÍ Robert a JAVOREK Petr, Dis.
Předsedou volební komise byl navržen př. JAVOREK Petr …návrh byl jednomyslně
schválen. Nikdo neměl připomínky a nežádal doplnění.
Na dotaz moderujícího předseda mandátové komise př. PELTAN uvedl, že podle prezenční
listiny je v sále přítomno 75 členů MO.
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KONTROLA USNESENÍ Z VČS A MIMOŘÁDNÉ ČS 2017
Jednatel MO př. Bc. LANGR Aleš provedl kontrolu Usnesení z minulé VČS 2017 (25.3.2017).
Všechny body Usnesení z Výroční členské schůze byly splněny. Dále byla provedena
kontrola Usnesení (30.4.2017) z mimořádné členské schůze. Zde bylo konstatováno, že
nebyl splněn jediný úkol, a sice vybudování druhého odstavného parkoviště v zadní části
RMV Veselá. Nesplnění úkolu bylo odůvodněno delším jednáním ohledně nákupu pozemků.
Na Kú v Mladé Boleslavi byly pozemky přepsány po Novém roce. Od tohoto úkonu běžela
ještě lhůta pro odvolání a všechny úkony byly prakticky hotové v únoru 2018. Po celou dobu
bylo na plátně prezentováno Usnesení 2017 a Usnesení z mimořádné ČS 2017.
ZPRÁVY FUNKCIONÁŘŮ VÝBORU ZA ROK 2017
Zprávy jednotlivých funkcionářů (jsou nedílnou součástí tohoto zápisu):


Zpráva předsedy a zástupce hospodáře. Předseda dále moderoval i bod programu č.
7. – Plán činnosti pro rok 2018 a i následující bod programu č. 8. - Školení členů a
sumarizace …př. HÝBNER Dušan



Zpráva ekonoma a návrh rozpočtu pro rok 2018 …př. Ing. FALTYS Pavel



Zpráva vedoucího odboru mládeže …př. ČERMÁK Filip



Zpráva vedoucího rybářské stráže …př. BEJR Stanislav



Zpráva předsedy Dozorčí komise …př. DVOŘÁK Jaroslav



Zpráva kulturního referenta …př. MAREŠ Jiří

NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2018
Ekonom př. FALTYS Pavel seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2018 v celkové
výši 1.582.900,-Kč. (příjmy 1.467.700,-Kč)
RMV VESELÁ
Zpráva př. NOHYNKA Tomáše ohledně aktuální situace na RMV a rekapitulace událostí
z loňského roku. Schválení úvěru na nákup pozemků od sús. Schválení čerpání finančních
prostředků získaných z prodeje nové líhně. Příprava nových odstavných ploch v zadní části.
Seznámení s Dohodou s prodávajícího ohledně oboustranného užívání svých pozemků. Vše
bylo prezentováno na plátně. Zpráva je nedílnou součástí tohoto zápisu.
PŘESTÁVKA


Byla vyhlášena 15-ti minutová přestávka.

ZPRÁVA PŘEDSEDY MANDÁTOVÉ KOMISE


V sále bylo momentálně přítomných …77 členů MO.
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ZPŮSOB HOSPODAŘENÍ, PRAVIDLA A PODMÍNKY CHODU ORGANIZACE PRO ROK
2019


Setrvání naší MO ve společném výkonu rybářského práva v rámci SÚS s tím, že revír
číslo 411 112 zůstane revírem místního významu.



Zápisné:

dospělí
dorost 16 -18*
děti do 15* let

800,-Kč
400,-Kč
200,-Kč



Vstupní školení nových členů
200,-Kč …výbor MO navrhuje zrušení
poplatku za vstupní školení. Podle manuálu z sús má být poplatek za vstupní školení
zahrnut v zápisném. Na základě výše zápisného v okolních MO výbor navrhuje
ponechat zápisné s současné výši pro všechny kategorie.
…………..…..………………………………………………………………………………………
pro: 77
proti: 0
zdržel se: 0



Mimořádný finanční příspěvek 150,-Kč (neplatí pro děti do 15* let)



Od plnění brigádnických povinností jsou osvobozeni: ženy, děti do 15* let, osoby
s průkazem ZTP, členi MO nad 65* let, členi výboru, DK a RS, kteří se aktivně
podílejí na činnosti MO …výbor MO navrhuje doplnění textu … V případě, že nastane
členu MO nějaká mimořádná událost, může písemně požádat výbor MO o zproštění
brigád. Vše musí být písemně podloženo. Jednání o žádosti proběhne na nejbližší
schůzi výboru. O výsledku bude dotyčný člen písemně informován. Dále pak
upřesnění úlev a zařazení do jednotlivých kategorií co se brigád týče …

Symbolem * u věkových kategorií je rozuměno „včetně“. V roce 2019 si tak:
 ročníku narození 1953 odpadá brigádní povinnost
 ročníku narození 2003 nastává brigádní povinnost
…………..…..………………………………………………………………………………………
pro: 77
proti: 0
zdržel se: 0


Ostatním členům MO (mimo skupin výše vyjmenovaných) pracovní povinnost ve výši
10 hodin, kterou při nesplnění je možné nahradit částkou 150,-Kč/ hodinu nebo
dodávkou krmiva pro ryby, ceny (poukazy) do kulturních akcí v hodnotě ceny
brigádnických hodin (1.500,-Kč)



Poplatek ve výši 100,-Kč za nesprávně vyplněný sumář úlovků (z poplatku vyjmuty
děti do 15* let – nařízeno proškolení)



Poplatek ve výši 500,-Kč (nové proškolení členů) za závažné chyby při vyplňování
evidence docházky a nevrácení povolenky k lovu v řádném termínu za účelem
sumarizace.



Poskytnutí slevy členům MO z ceny povolenky na RMV Veselá (STATUT společného
rybolovu a hospodaření na sdružených revírech MO ČRS v SÚS) O ceně se bude
jednat v dalším bodu programu.
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Bližší podmínky výkonu rybářského práva na RMV Veselá pro rok 2019. ...výbor MO
navrhuje na základě jednání z únorové výborové schůze zvýšení míry u candáta
obecného ze současných 45cm na 55cm.
…………..…..………………………………………………………………………………………
pro: 76
proti: 0
zdržel se: 1


Cenu povolenky na RMV Veselá pro členy MO Mn. Hradiště a poskytnutí slevy
členům MO z ceny povolenky. (STATUT společného rybolovu a hospodaření na
sdružených revírech MO ČRS v SÚS)
celoroční
3 měsíční
měsíční
14 denní
7 denní
víkendová (Pá, So, Ne)
1 denní



2.500,-Kč
2.000,-Kč
1.500,-Kč
1.100,-Kč
700,-Kč
550,-Kč
250,-Kč

Slevu z ceny povolenky pro členy ČRS, MO Mnichovo Hradiště ve výši:
dospělí
1.150,-Kč
16 -18*, stud., ZTP, důchodci nad 65* let 1.500,-Kč
děti do 15* let
1.850,-Kč

Výbor MO navrhuje …chce-li si člen nad 65* let uplatnit slevu z povolenky na RMV
Veselá ve výši 1.500,-Kč, musí být v MO nepřetržitě organizován poslední tři roky.
(včetně) Omezení bylo připraveno z důvodu nákupu pozemků na RMV Veselá. Pro
rybáře je připraven vjezd do zadní části. Opětovná možnost parkování na hrázi. Nově
evidujeme větší zájem o RMV ze strany starších rybářů, kteří do MO přestupují z jiných
organizacích právě kvůli levné povolence, možnosti parkování v blízkosti lovného místa a
vjezdu do zadní části RMV. Stávající členi MO by se takto mohli cítit poškozeni.
…………..…..………………………………………………………………………………………
pro: 75
proti: 0
zdržel se: 2
Symbolem * u věkových kategorií je rozuměno „včetně“. V roce 2019 si tak:
 ročník narození 1953 uplatní slevu na povolenku RMV Veselá >>> poslední 3
roky (včetně) musí být nepřetržitě členem MO


Rozlišujeme výdej hostovských povolenek na RMV Veselá na registrované členy
ČRS/ MRS a vlastníky rybářských lístků! Člen ČRS/ MRS_ je řádně evidován, vlastní
členskou legitimaci, má uhrazenou známku na daný rok včetně záznamu o splněné
brigádní povinnosti.
celoroční
2.500,-Kč
3 měsíční
2.000,-Kč
měsíční
1.500,-Kč
14 denní
1.100,-Kč
7 denní
700,-Kč
víkendová (Pá, So, Ne)
550,-Kč (dodržet denní dobu lovu)
1 denní
250,-Kč
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Vlastník rybářského lístku_není nikde evidován. (nemá zaplacenou známku, …)
celoroční
3 měsíční
měsíční
14 denní
7 denní
1 denní

5.000,-Kč
4.000,-Kč
2.000,-Kč
1.500,-Kč
1.100,-Kč
300,-Kč



Zakoupení povolenky na RMV Veselá 411 112 nebude vázáno na odběr svazové
povolenky!



V případě nárůstu ceny násadového kapra nebo platby nájemného za pozemky za
RMV Veselá může výbor MO odpovídajícím způsobem zvýšit cenu povolenek na
daný rok až o 20%.

VOLBY
Slova se ujal předseda volební komise př. JAVOREK Petr. Kompletní kandidátka byla na
druhé straně programu a členové MO s ní byli seznámeni. Dále byla jména kandidátů
prezentována i na plátně.
Předseda volební komise rovnou navrhl způsob hlasování zvednutím ruky. Tento
způsob byl jednomyslně schválen.
…..………………………………………………………………………………………
pro: 77
proti: 0
zdržel se: 0


Současný výbor navrhl na předsedu MO př. NOHYNKA Tomáše. Nikdo
nenavrhl protikandidáta a tak se hlasovalo.
…..………………………………………………………………………………………
pro: 76
proti: 0
zdržel se: 1
Předseda volební komise představil jména kandidátů do výboru MO. Nikdo neměl
připomínek a nežádal doplnění.
 BĚHOUNEK Bohuslav
…..………………………………………………………………………………………
pro: 75
proti: 0
zdržel se: 2
 ČERMÁK Filip
…..………………………………………………………………………………………
pro: 76
proti: 0
zdržel se: 1
 ĎURČEK Josef
…..………………………………………………………………………………………
pro: 76
proti: 0
zdržel se: 1
 Ing. FALTYS Pavel
…..………………………………………………………………………………………
pro: 75
proti: 0
zdržel se: 2
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HÝBNER Dušan …základna byla seznámena s faktem, že př. HÝBNER není
členem MO.
…..………………………………………………………………………………………
pro: 76
proti: 0
zdržel se: 1
 Bc. LANGR Aleš
…..………………………………………………………………………………………
pro: 76
proti: 0
zdržel se: 1
 MAREŠ Jiří
…..………………………………………………………………………………………
pro: 76
proti: 0
zdržel se: 1
 TUČEK Ondřej
…..………………………………………………………………………………………
pro: 75
proti: 1
zdržel se: 1
 ŠŤASTNÝ Jan
…..………………………………………………………………………………………
pro: 76
proti: 0
zdržel se: 1
Předseda volební komise představil jména kandidátů do Dozorčí komise MO. Nikdo neměl
připomínek a nežádal doplnění. Př. KUTÁČ Tomáš byl z pracovních důvodů omluven.
 DOLEJŠÍ Robert
…..………………………………………………………………………………………
pro: 76
proti: 0
zdržel se: 1
 KUTÁČ Tomáš
…..………………………………………………………………………………………
pro: 77
proti: 0
zdržel se: 0
 JAVOREK Petr, Dis.
…..………………………………………………………………………………………
pro: 76
proti: 0
zdržel se: 1
Na konferenci SÚS byl výborem MO navržen:
 Bc. LANGR Aleš
…..………………………………………………………………………………………
pro: 76
proti: 0
zdržel se: 1
Jako náhradník na konferenci SÚS byl výborem MO navržen:
 NOHYNEK Tomáš
…..………………………………………………………………………………………
pro: 76
proti: 0
zdržel se: 1
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Výroční členská schůze uděluje mandát zástupci MO na konferenci SÚS k podpoře
př. HÝBNERA Dušana do výboru ČRS, SÚS a na post předsedy ČRS, SÚS. Dále
pak k podpoře vzniku fondu na nákup vodních ploch při SÚS.
…..………………………………………………………………………………………
pro: 77
proti: 0
zdržel se: 0

SVAZOVÁ VYZNAMENÁNÍ A JUBILANTI MO
Svazové vyznamenání a ocenění od MO předal nově zvolený předseda př. NOHYNEK
Tomáš a LANGR Aleš. Všem jubilantům a vyznamenaným, kteří se dostavili, bylo jménem
výboru MO poděkováno a pogratulováno.


Nejprve byli oceněni členi DK za dlouholetou práci, kteří se rozhodli dále
nekandidovat …př. DVOŘÁK Jaroslav, KOŘÍNEK Jan a KUCHRÝK Petr



Jubilanti 70 let obdrželi dárkové koše …př. Petr Tajer, Jaroslav Rejzek, Josef
Mánek, Miloslav Šrajer, Jiří Lochman, František Kučera, Josef Kučera,
Vladimír Salinský, Miroslav Jáchym



Jubilanti 75 let obdrželi dárkové koše …př. Miroslav Bajer, Antonín Sova, Jiří
Mareš, Jan Maděra



Odznak za dlouholeté členství …př. Radoslav Hladík, Jaroslav Rejzek, Václav
Král, Ladislav Volf, Jaromír Prchlík, René First, Pavel Hybner, Miloslav Šrajer,
Václav Spilka, Antonín Sova



Bronzový odznak ČRS …př. Josef Ďurček, Dušan Hýbner, Petr Javorek,
Jaroslav Průša, Ondřej Tuček



Stříbrný odznak ČRS …př. Pelikovský Milan



Medaile za mimořádné zásluhy rozvoje ČRS: př. Ing. FALTYS Pavel

DISKUZE


Pan Lochman (starosta Mnichova Hradiště) poděkoval rybářům za jejich činnost a
slíbil, že město bude podporovat rybáře i nadále. Uvědomuje si, že rybáři jsou
největší zájmový spolek ve městě. Váží si činnosti rybářů, kteří ryby pouze neloví, ale
taky se o ně starají a o přírodu celkově. Váží si práce s mládeží. Vysvětlil aktuální
situaci ohledně Spodních Přestavlk. Uvítal klidné vyřešení situace na RMV Veselá.
Všem popřál hodně zdaru.



Pan Havlík (MS Ptýrov) seznámil přítomné ohledně spolupráce s rybáři ohledně
kormorána. Vyzdvihl aktuální spolupráci s př. Langrem.



Pan Hájek (ČRS, MO Bakov nad Jizerou) poděkoval za spolupráci a popřál novému
výboru hodně zdaru do dalšího období.
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Pan Neuman (ČRS, MO Bělá pod Bezdězem) poděkoval za spolupráci a popřál
novému výboru hodně zdaru do dalšího období. Vyzdvihl přípravu a úroveň výroční
členské schůze a nadstandardní web rybářů z Mnichova Hradiště. Pozval všechny na
akce MO Bělá pod Bezdězem.



Př. Bergman …v každém Usnesení je v bodě D: Členská schůze ukládá výboru MO
mimo jiné – bod k.) Schvalovat veškeré navrhované odměny a vyplácené zakázky za
provedenou práci pro organizaci. Tyto částky uvádět v zápise z výboru. V zápise
01_2018 nejsou uvedena jména odměněných členů MO ...př. Nohynek – Jednalo se
o náročnou práci ve více dnech od brzkého rána, kdy je nutné ryby převzít až do
pozdního večera, kdy je potřeba vše řádně uklidit. Následný prodej a celodenní
kuchání ryb není rovněž nic záviděníhodného. Všichni si odměnu zasloužili. Zisk pro
MO byl z této akce velice dobrý a neočekávaný, proto výbor MO rozhodl na své
lednové schůzi o odměnách 1.000,-Kč za den pro každého, kdo se na prodeji takto
podílel. …př. Bergman – vůbec nezpochybňuji jak je to náročné. Jenom bych pro
příště uvítal jmenný seznam a konkrétní sumu u každé osoby.



Př. Bergman …v zápise 01-2018 je uveden úkol 11-18 …finančně se vyrovnat se
správcem RZ Mukařov za rok 2017. Nikde není uvedena částka. ...př. Faltys – se
správcem se dlouhodobě vyrovnáváme 50% ze zisku. V loňském roce byl zisk a tak
správce RZ Mukařov obdržel 28.500,-Kč.



Př. Bergman …v zápise 12-17 není uveden konkrétní jmenný seznam členů, kteří
obdrželi povolenky zdarma. Seznam je sice na nástěnce na kanceláři a je přílohou
zápisu 12-17, ale kdo nemá čas, tak na kancelář nechodí. ...př. Ďurček přímo na
místě na plátně promítl seznam členů MO, který je i na kanceláři.



Př. Miller …na podzim se na RMV Veselá opravovala příjezdová cesta. Byl dovezen
materiál, byla svolána brigáda a vše bylo opraveno. Jednalo se o úsek sjezdu
z asfaltové silnice až po první zatáčku. Následně se začal bagrovat pod jezem a celá
cesta byla zničena těžkou technikou. Výbor MO by měl zvažovat takové akce,
protože oprava přišla vniveč a něco stála. ...př. Nohynek – problém byl v tom, že
v době, kdy se pod jezem bagrovalo nebyla cesta v majetku MO, ale soukromé
osoby. MO tak stejně nemohla mít na opravu cesty jakýkoliv vliv. To, že se bude pod
jezem bagrovat nikdo z výboru nevěděl. Př. Hýbner – o akci ohledně bagrování
kterou zajišťovalo Povodí věděli majitelé dotčených pozemků. MO mezi nimi nebyla.
Majitel cesty zřejmě nepožadoval po Povodí, aby dalo cestu do původního stavu. Př.
Langr – určitě mají všichni na někoho z výboru kontakt a je potřeba takové situace
řešit hned a ne až za několik měsíců. Př. Hýbner – na Povodí bude nahlášeno, že
příjezdová cesta má jiného majitele. (MO Mn. Hradiště)



Př. Miller …když se na něco zeptám u vody, tak si to mám nechat až na schůzi a nyní
mám zase ihned někoho informovat … př. Nohynek – je přeci potřeba rozlišovat co
se musí řešit okamžitě a co je vhodné řešit třeba zde na výročce.



Př. Bergman …na Hubálovské tůni se odvedlo hodně práce a bylo zde odpracováno
spousty brigádnických hodin. Je škoda, že tůň již mládež nevyužívá. Za tůň Mo dává
2 ks kapra na Vánoce a brigádnické hodiny pro p. Prskavce …př. Langr – Ano, bylo
zde odvedeno spousty práce, ale za poslední tři roky není tůň dětmi navštěvována.
Vždy se zde udělají brigády před závody a pak vše zaroste a krom pytláků na tůň
nikdo nechodí. V loňském roce sem mohly chodit všichni děti MO (nejen kroužek), ale
využilo to pouze 9 dětí. Evidujeme pouze jeden úlovek v podobě kapra a 13
docházek zejména v období po závodech.
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Př. Bareš …jsem u MO dva roky a rád pomohu. Na brigády si nosím vlastní nářadí a
je možné proplatit třeba benzin do motorové pily? …př. Langr – každá brigáda má
svého vedoucího a je potřeba tyto požadavky řešit přímo s ním. Standardně se za
vlastní nářadí a benzín dávají hodiny navíc. Má-li člen již brigádní hodiny splněny a
jde pomoci, tak je možné po domluvě benzin proplatit.

ZPRÁVA PŘEDSEDY MANDÁTOVÉ KOMISE


V sále bylo momentálně přítomných …76 členů MO.

PŘEDNESENÍ A SCHVÁLENÍ NÁVRHU USNESENÍ Z VČS 2018


Předseda návrhové komise př. BEJR Stanislav přečetl návrh Usnesení. Nikdo neměl
nic k doplnění a Usnesení bylo schváleno.
…..………………………………………………………………………………………
pro: 76
proti: 0
zdržel se: 0

ZÁVĚR – OBČERSTVENÍ
Př. MAREŠ poděkoval všem hostům, členům MO, kteří se dostavili. Všem popřál pevné
zdraví a spousty krásných chvil prožitých nejen na našich revírech.

Dne 27.března 2018
Vypracoval: př. ĎURČEK Josef
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