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Č.j.: 4/2018 

USNESENÍ 
z 3. výborové schůze 

MO ČRS Kolín konané 19.03.2018 
 
 

Přítomno:  celkem: 11 členů výboru,  2 členů dozorčí komise, 2 hostů, 

 

 

Program VS:  

1)   Zahájení (p. Ing. Mensatoris) 

2) Seznámení s došlou poštou (p. Nemčoková, p. Ing. Mensatoris) 

3) Stav účtu a provozní platby (p. Nemčoková) 

4) Kontrola dotace K2017 z MZE (p. Nemčoková) 

5) Vyhodnocení rybářského plesu (p. Vlasák) 

6) Návrh rozložení zarybnění (p. Ing. Tkáč) 

7) Výstava životního prostředí 

8) Zkoušky adeptů na 1 RL (p. Ing. Tkáč, p. Novák) 

9) Rybářské závody na Legerově rameni (p. Novák) 

10)  Diskuze 

11)  Závěr (p. Ing. Mensatoris) 

 

 

1. Zahájení (p. Krouza) 

 

Jednání VS zahájil jednatel MO ČRS v Kolín p. Ing. Alexander Mensatoris. Přítomné i hosty přivítal, 

seznámil s programem schůze, ke kterému nebyly  žádné připomínky a byl jednomyslně schválen. 

Schůzi nadále řídil. 

 

 

2. Seznámení s došlou poštou (p. Nemčoková, p. Ing. Mensatoris) 

 

Došlé faktury za provozní služby: O2 faktura telefony, výměna zámků, přeplatek ČEZ, srážková daň. 

 

3. Stav účtu a provozní platby (p. Nemčoková) 

 

Paní Nemčoková seznámila přítomné se stavem účtu MO. 

 

 

 

 

 

ČESKÝ  RYBÁŘSKÝ  SVAZ,  z.s.  
MO KOLÍN 
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4. Kontrola dotace K2017 z MZE (p. Nemčoková) 

 

Paní Nemčoková a pan Novák seznámily všechny přítomné o průběhu kontroly dotace K2017 (za škody 

způsobené kormoránem). Která proběhla dne 7.3.2018 za účastni referentů státní správy rybářství MZE, 

kteří se zaměřily mmj. I na finanční prostředky vynaložené dna zarybnění a zarybnění kolínských vod.  

Kontrola proběhla zcela v pořádku a nebyla zjištěna žádná pochybení.  

 

 

5. Vyhodnocení rybářského plesu 2018 (p. Vlasák) 

Pan Vlasák seznámil všechny přítomné s prozatimní kalkulací rybářského plesu 2018. Tombloa a 

vstupné vyřešeno. Dále se řeší poplatek OSA, nájem atd. Zisk z plesu bude znám na příští schůzi, pokud 

dojdou zbylé faktury. 

 

6. Návrh rozložení zarybnění (Ing. Milan Tkáč) 

 

Hospodář MO seznámil přítomné s rozvržením plánovaného jarního zarybnění kaprem. Zarybněny bu-

dou revíry č. 411056 i č. 411161. (Legerovo rameno, Staré Labe, Malá Spálenka, Ovčačka, Velká Spá-

lenka, Drožďárna, Hradištko a řeka Labe (hlavní tok spodní i horní vč. Pískovny Samberk) – odsouhla-

seno jednohlasně. 

 

 

7. Výstava o životním prostředí v Kolíně  

 

Všichni přítomní se probrali podmínky účasti na výstavě o životním prostředí v Kolíně. O účast jsme 

byli požádáni Městem Kolín. Zaměřena bude na ochranu ŽP a chráněné druhy. Příprava výstavy bude 

probíhat dne 16.4.2018 a slavnostní zahájení bude 18.4.2018, poté potrvá do 21.4.2018. Expozici bu-

deme mít stejně jako před dvěma lety společnou s Rybářskou a vodohospodářskou školou Jakuba Krčína 

z Třeboně. Účastníkům školy 4 – 5 lidí) je hrazeno ubytování. Nutno naplánování vlastního volna či 

dovolené – odsouhlaseno jednohlasně. 

 

 

8. Zkoušky adeptů na 1 RL (p. Ing. Tkáč, p. Novák) 

 

Dne 4.4.2018 proběhnou zkoušky v sídle MO ČRS Kolín, adeptů na první státní rybářský lístek. Zatím 

přihlášeno celkem 12 zájemců. KÚ i MZE informováno. 

 

 

9. Rybářské závody na Legerově rameni (p. Novák) 

 

Pan Milan Novák seznámil přítomné s plánovanými rybářskými závody. Závody se uskuteční dne 

21.4.2018 v sobotu dopoledne. Navazují na výstavu o životním prostředí. Voda bude uzavřena od za-

rybnění do 22.4.2018. Uzavřena bude pouze voda na Legerově rameni. Bude změna v bodovaných ule-

vených rybách konkrétně- Štika, Kapr, Lín, Sumec Velký, Candát, Bolen, Amur, Úhoř – jiné ryby ne-

budou bodovány. Bude zvednuta cena startovného na 200kč, výjimkou budou rybáři od 16 do 18let za 

100kč – odsouhlaseno jednohlasně.  

 

 

 

10. Diskuze 

 

Projednávaná témata v rámci diskuze: 
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a) Paní Nemčoková zjistila přehled jarních prázdnin ohledně změny termínu na příští rybářské 

plesy, dáno p. Vlasákovi.  

b) Na příští schůzi pozveme p. Ing. Verfla ohledně proplacení poplatku za poslání zadržených po-

volenek, budeme se snažit, aby to proplatilo město Kolín a ne samotná rybářská stráž – odsou-

hlaseno jednohlasně. 

c) Pan Ing. Mensatoris sdělil, že byla odeslaná žádost o novou identifikační kartu organizace, byly 

přiloženy plné moci na změnu statutárních orgánů do spolkového rejstříku. 

d) Pan Poseděl a p. Šafránek uvedli návrhy na zlepšení výdeje povolenek – věc se stále řeší.  

e) Pan Novák informoval, že k 19.3.2018 je vydáno 661 povolenek, 130 členských známek. 

f) Údržbu rybníku Frčina dostali na starost ohledně sekání a případného krmení p. Perl a p. Stu-

denovský. 

g) Pan Rumplik se optá na plůdek Síha „severního“ Marény, zvažujeme vysazení tohoto druhu, 

kterých již z kolínských vod rybářům zcela vymizel. 

h) Výbor informován o skutečnosti, že pan Vokálek žádá o proplacení větráků (aerátorů), které 

v minulosti poskytl MO. Jsou jeho. Vstoupíme v jednání. 

i) Výbor odsouhlasil navýšení příjmu za sekání kolem vod na rok 2018 pro p. Perla a p. Karabáčka 

– odsouhlaseno jednohlasně. 

 

 

11. Závěr 

 

   Jednatel MO ČRS Kolín p. Ing. Alexander Mensatoris na závěr VS poděkoval všem přítomným za 

aktivní účast na dnešní VS, všechny pozval na příští výborovou schůzi. 

 

 

„Petrův zdar !“ 

 

V Kolíně dne:  19.03.2018   

 

 

Jiří  KROUZA  - předseda MO       .…………………………………. 

 

 

Ing. Alexander  MENSATORIS - jednatel MO   ………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 


