
Usnesení z výborové schůze MO ČRS Kolín strana 1. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Č.j.: 9/2018 

USNESENÍ 
z 8. výborové schůze 

MO ČRS Kolín konané 13.08.2018 
 
 

Přítomno:  celkem: 10 členů výboru, 3 členů dozorčí komise, 4 hostů, 

 

Program VS:  

1) Zahájení (p. Krouza) 

2) Seznámení s došlou poštou (p. Nemčoková) 

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

4) Projednání nákupu TV připojení na chatu v Samopších (p. Novák) 

5) Projednání žádosti MZE o krátkodobou výjimku na 24 lov – Labe (p. Krouza) 

6) Udělení mandátu členům výboru k jednání o získávání nových vod (p. Krouza, Ing. 

Mensatoris, Ing. Tkáč) 

7) Potvrzení funkce zástupce vedoucího RS  (výbor) 

8) Projednání návrhu kandidáta do odboru ČV ŽP SÚS (výbor) 

9) Zpráva hospodáře o kontrolním odlovu – Frčina / přírůstky (p. Ing. Tkáč) 

10) Projednání ocenění nejaktivnějších 5 členů RS (Ing. Tkáč) 

11) Projednání pořízení nových čerpadel – zlepšení kvality vod (p. Rumplík) 

12) Diskuze 

13) Závěr (p. Krouza) 

 

 

1. Zahájení (p. Krouza) 

 

Jednání VS zahájil předseda MO ČRS v Kolín p. Jiří Krouza. Přítomné přivítal a seznámil s progra-

mem. K programu nebyly žádné připomínky a byl jednomyslně schválen. Schůzi nadále řídil. 

 

 

2. Seznámení s došlou poštou (p. Nemčoková) 

 

Výbor byl seznámen s došlou poštou. 

 

 

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

 

Paní Nemčoková seznámila přítomné se stavem účtu MO a dále informovala přítomné o zaplacení fak-

tur za dodané ryby. 

 

 

 

ČESKÝ  RYBÁŘSKÝ  SVAZ,  z.s. 
MO KOLÍN 

Okomentoval(a): [KK1]: Dvakrát stejné sloveso seznámila. Po-

dala informaci nebo informovala 
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4. Projednání nákupu TV připojení na chatu v Samopších (p. Novák) 

 

    Pan Novák seznámil výbor se záměrem zkvalitnit rekreantům pobyt na chatě v Samopších o zajištění    

    TV připojení. Výboru představil záměr o zakoupení satelitní antény a televize na rekreační objekt za    

    8766,- Kč včetně DPH. S ohledem na rostoucí žádosti rekreantů a rostoucí zisk z rekreace chaty, výbor    

    tento návrh jednohlasně přijal. 

 

 

5. Projednání žádosti MZE o krátkodobou výjimku na 24 lov – Labe (p. Krouza) 

    

    Pan Krouza výbor seznámil s žádostí pana Karla Nikla o zájem provést na Labi, revír č. 411056, 

v úseku  

    od elektrárny po parovod (Zálabská strana) akci Podpora dětí a mládeže) a to s možností využití pří-

padné  

    výjimky z rybářské legislativy. Pokud by MO výjimku dostala, jednalo by se pouze o 27.9.2018 –  

    30.9.2018 a to pro všechny rybáře lovící na tomto úseku a registrované na tuto akci. Výbor jednohlasně  

    přijal tento návrh. Žádost o udělení výjimky bude odeslána na MZE. V případě udělení výjimky s tím  

    bude seznámena rybářská veřejnost.  

 

 

6. Udělení mandátu členům výboru k jednání o získávání nových vod (p. Krouza, Ing. Mensato-

ris, Ing. Tkáč) 

Pan Krouza výboru připomněl, že MO od svého počátku hospodařila na mnohých vodách, o které 

z nejrůznějších důvodů postupem času přišla (o výkon rybářského práva na nich), žádné nové vody 

však již dlouhodobě pro rybáře nezískala. Z tohoto důvodu navrhl výboru nutnost se touto otázkou za-

bývat, neboť jde pro členy i MO o věc zásadní. Výbor udělil mandát k jednání o získávání nových vod 

p. Krouzovi, Ing. Mensatorisovi a Ing. Tkáčovi. Jednohlasně přijato. 

 

 

7. Projednání funkce zástupce vedoucího RS (výbor) 

 

     Výbor definitivně projednal a jednohlasně přijal do funkce zástupce vedoucího rybářské stráže pana  

     Tomáše Olajoše, stávajícího člena dozorčí komise. Důvodem je zastupitelnost vedoucího RS při řešení  

     náhlých situací (otravy, pytláctví, činnost a metodika RS aj.) 

 

 

8. Projednání návrhu kandidáta do odboru ČV ŽP SÚS (výbor) 

 

    Pan Krouza projevil zájem o kandidaturu do Odboru čistoty vod a životního prostředí SÚS. Svůj zájem   

    odůvodnil tím, že je ochoten věnovat poslední zbytky volného času pokusům o případné zlepšení na-

šich   

    vod, životnímu prostředí a s tím spojených problémů, se kterými se naše revíry a jednotlivá MO dlou-

ho- 

    době potýkají. Výbor jeho návrh jednohlasně přijal a do funkce člena odboru ČV a ŽP jej navrhl na  

    nadcházející územní konferenci SÚS v Praze. 

 

 

9.  Zpráva hospodáře o kontrolním odlovu na rybníku Frčina a přírůstcích obsádky (p. Ing. 

Tkáč) 

 

     Pan Ing. Tkáč informoval výbor o provedení kontrolního odlovu kapra na rybníku Frčina. Přírůstek je  

     přibližně 500g/1 ks od jara. Průměrná váha zde chovaného kapra se pohybuje mezi 750 - 1000g. 
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10.    Projednání ocenění pěti nejaktivnějších členů RS (p. Ing. Tkáč)  

 

     Pan Ing. Tkáč výbor seznámil s návrhem na ocenění pěti nejaktivnějších členů rybářské stráže, který  

     vzešel ze vzájemné komunikace a jejich činnosti. Odměna by měla být alespoň částečnou formou  

     kompenzace za jejich dobrovolnou činnost ve snaze ji nadále zkvalitnit. Výbor se jednohlasně usnesl  

     na částce 20000,-Kč a to na nákup uniforem a dalších technických prostředků pro: Zdeňka Beňa, To- 

     máše Olajoše, Jiřího Zikmundu, Františka Kaláta a Jarmila Mrkvičku. Výsledná částka na osobu tak  

     činí 4000,-Kč investované do prostředků k jejich vlastní činnosti. 

 

 

11.    Projednání pořízení nových čerpadel – zlepšení kvality vod (p. Rumplík) 

 

     Pan Rumplík výbor informoval o současném nedostatečném stavu aeračních technických prostředků,  

     která MO využívá na uzavřených vodách. Po vlastním šetření výboru navrhl nákup 2 kusů čerpadel  

     RESUN o výkonu 12 000 L/1h. Čerpadla budou umístěna v době potřeby na pod-revíry Drožďárna a  

     Spálenka. Cena za obě dvě čerpadla by měla činit 8000,-Kč. Výborem jednohlasně přijato.  

 

 

12.    Diskuze 

 

Projednávaná témata v rámci diskuze: 

 

a) Pan Novák informoval výbor, že k 31.8.2018 bylo vydáno cca 1000 kusů povolenek k lovu. Dále předal fi-

nanční prostředky obdržené za pronájem chaty na Samopších a v souvislosti s chatou výbor upozornil na 

čerpadlo u chaty, které již nefunguje. Navrhl nákup nového čerpadla, výborem jednohlasně přijato.  

b) Pan Ing. Tkáč výbor seznámil s úpravou BPVRP týkající se zákazu vyznačování krmného místa bójkou. To-

to zpracuje a dále s tím výbor a rybáře na členské schůzi seznámí. Dále výbor informoval o skutečnosti, že 

na revír H1 získal a nechal umístit dva sudy, které budou rybářům sloužit jako úložiště komunálního odpa-

du.  

c) V rámci diskuze pak informoval pan Rumplík výbor, že zajistil další materiál potřebný na opravu cest ko-

lem našich revírů. 

d) Pan Krouza seznámil přítomné se zkouškami na 1. státní rybářský lístek, které proběhli před výborem 

v sídle MO. Zkoušek se zúčastnil hojný počet zájemců z řad mužů, žen i dětí. Byť s rozdílnými výsledky, 

všichni úspěšně absolvovali. Poděkování všem, kteří pomohli zajistit průběh již třetích letošních zkoušek. 

 

 

13.   Závěr 

 

    Předseda MO ČRS Kolín p. Jiří Krouza na závěr VS poděkoval všem přítomným za aktivní účast na 

    VS, všechny pozval na příští výborovou schůzi. 

 

 

„Petrův zdar!“ 

 

V Kolíně dne: 13.08.2018 

 

 

Jiří KROUZA - předseda  MO .…………………………………. 
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Ing.  Alexander MENSATORIS -  jednatel  MO ………………………………….. 

 


