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Č.j.: 10/2018 

USNESENÍ 
z 9. výborové schůze 

MO ČRS Kolín konané 10.09.2018 
 
 

Přítomno:  celkem: 12 členů výboru, 3 členů dozorčí komise, 5 hostů, 

 

Program VS:  

1) Zahájení (p. Krouza) 

2) Seznámení s došlou poštou (p. Nemčoková) 

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

4) Rozhodnutí o udělení výjimky od MZE (p. Krouza) 

5) 2. Schůze rybářské stráže 2018 (p. Krouza) 

6) Navrhované úpravy Statutu společného rybolovu od SÚS (výbor) 

7) Drobné úhyny ryb (p. Ing. Tkáč) 

8) Informace o vysazování p. (Ing. Tkáč) 

9) Informace o platbách kartou v MO (p. Šafránek) 

10) Návrh na zavedené manipulačního poplatku u hostovacích povolenek (výbor) 

11) Diskuze 

12) Závěr (p. Krouza) 

 

 

1. Zahájení (p. Krouza) 

 

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

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 s platbami za faktury, a za dodané ryby. 

 

4. Rozhodnutí o udělení výjimky „24“ od MZE (p. Krouza) 

 

    Pan Krouza seznámil výbor s úspěšným vyřízením krátkodobé výjimky na lov ryb „24“ na revíru LABE 

24A, č. 411056 od 27.9.2018 – 30.9.2018, pro akci s dětmi a mládeží pana Karla Nikla. MZE rozhodlo 

kladně a výjimku udělilo. Zároveň byla s MZE nastavena a dohodnuta další pravidla a to zejména adminis-

trativní, pro případnou další spolupráci s MZE při udělování podobných výjimek, pokud o ně MO projeví 

v budoucnu zájem.  
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5. II. Schůze rybářské stráže 2018 (p. Krouza) 

 

    Pan Krouza výbor seznámil s již druhou letošní schůzí rybářské stráže, která proběhla před tímto výbo-

rem. Schůze byla svolána předsedou, byla věcná a projednávali se na ní konkrétní věci týkající se prove-

dené, i budoucí činnosti rybářské stráže. Ze schůze vyšlo najevo, že máme RS kvalitní a velmi schopnou.  

 

6. Navrhované úpravy Statutu společného rybolovu od SÚS (výbor) 

 

   Výbor byl detailně seznámen s došlou poštou od SÚS a se všemi návrhy a změnami, které budou na 

nadcházející konferenci SÚS projednávány. Teprve na základě konkrétního vysvětlení a odůvodnění ně-

kterých návrhů, vysloví delegát MO na konferenci souhlas, či nesouhlas.  

 

7. Drobné úhyny ryb (Ing. Tkáč) 

 

     Hospodář p. Ing. Tkáč seznámil výbor s drobnými úhyny ryb, které byly zjištěny. Konkrétně se jednalo 

o o úhyn ryb na Labi (hlavně okoun, ježdík, candát), z důvodu nedostatku kyslíku. Další úhyn pozorován 

na Malé Spálence, cca 10 kusů candáta ve velikostech od 60 – 80 cm, který způsobilo anaerobní vodní 

prostředí. Jedná se o úhyny, kterým nelze předejít, nejsou však v tomto množství pro rybí obsádku fatální.  

 

8. Informace o vysazování (Ing. Tkáč) 

 

    Hospodář p. Ing. Tkáč seznámil výbor s vysazením dalších kaprů získaných z dotace od SÚS. Kon-

krétně bylo získáno 570 kg kapra šupináče s průměrnou váhou 1,8 kg/1 kus. Ryby vysazeny do revíru č. 

411056.  

 

9. Informace o platbách kartou v MO (Šafránek) 

 

     Pan Šafránek seznámil výbor velmi detailně s myšlenkou plateb prostřednictvím platebních karet v naší 

MO při výdeji povolenek, členských známek a úhrady dalších poplatků. Náklady minimální, přínos velký 

jak pro výdejce, tak a to zejména pro členy MO. Úspora časová i finanční. Počáteční náklady do 6000,-Kč, 

výborem jednomyslně přijato. Do provozu bude tato forma plateb uvedena od 1.1.2019.  

 

10.  Informace o manipulačním poplatku při výdeji hostovacích povolenek (výbor)  

 

     Výbor se jednohlasně usnesl na zavedení manipulačního poplatku ve výši 100,-Kč, který uhradí každý 

žadatel při zakoupení kterékoliv hostovací povolenky pro na naše revíry. Důvodem je skutečnost, že ač-

koliv jsou hostovací povolenky dražší, jejich držitelé nemusejí vykonávat na našich revírech brigády, ani 

je platit, z těchto povolenek nemá MO prakticky žádný zisk, ale jejich držitelé si přitom z našich revírů 

odnášejí stejné množství ryb jako naši řádní členové. Platnost zavedení od 1.1.2019. 

 

11.    Diskuze 

 

Projednávaná témata v rámci diskuze: 

 

a) Pan Martínek – apeluje na zlepšení emailové komunikace a využívání emailu. Výborem přijato.  

b) Pan Tkáč seznámil výbor s nutností nového označení našich revírů, je to nařízení SÚS, musíme splnit do 

20.11.2018. Na vlastní náklady a označení nafotit a zaslat technikovi SÚS. Na starost si to vezme Poseděl 

a Studenovský.  

c) Vedoucí RS pan Kalát se nabídl, že zajistí provedení sčítání kormorána velkého na našich revírech pro 

potřeby SÚS. Výborem přijato.  

d) Výborem v rámci diskuze projednány detaily brigádnické činnosti. Na starost bude tuto mít rybářský tech-

nik pan Zikmunda. 

12.   Závěr 
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    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: 10.09.2018 

 

 

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

 

 

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

 


