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Č.j.: 12/2018 

USNESENÍ 
z 11. výborové schůze 

MO ČRS Kolín konané 12.11.2018 
 
 

Přítomno:  celkem: 11 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) Schválení MČR v přívlači na Labi 29.8.- 1.9.2019 (pan Vojta)  

5) Jednání o dlouhodobé dodávce ryb (pan Mgr., Ing. Sekera, Krouza) 

6) Informace o zjišťování dalších vodních ploch pro MO (p. Krouza) 

7) Jednání o možnosti pronájmu pozemků s městem Kolín (výbor) 

8) Informace o dalším zarybnění (p. Ing. Tkáč, Krouza) 

9) Možnosti rekonstrukce rybářského domu MO (p. Mgr. Kárník) 

10) Brigádní činnost (p. Martínek, p. Ing. Tkáč, p. Schauer) 

11) Návrh na zvýšení pronájmu chaty v Samopších (p. Novák) 

12) Prodej starého vozidla MO (výbor) 

13) Diskuze 

14) 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 s platbami za faktury, a za dodané ryby. 

 

4. Schválení MČR v přívlači na Labi 29.8.- 1.9.2019 (pan Vojta)  

  Na výbor se dostavil host pan Jaroslav Vojta a požádal výbor MO o odsouhlasení realizace záměru 

uspořádat prestižní rybářské závody v přívlači „Mistrovství ČR“ na Labi, revíru č. 411056 a pískovně 
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Samberk v době od 29.08.2019 do 01.09.2019. Výboru představil konkrétní plán závodů. Bude se soutěžit 

při lovu z lodě, každý den bude závod probíhat 8 hodin. Dvoučlenné týmy plus 1 osoba jako rozhodčí na 

každé lodi. Jako pořadatel zajistí WC a všechny další související náležitosti. Na KÚ STČ kraje ověřeno, 

že i na lov ryb z lodě může výbor MO udělit dvoudenní výjimku v rámci dočasné úpravy v BPVRP. Zá-

vody budou pod dohledem IZS a KÚ. Výbor tento návrh projednal a jednomyslně odsouhlasil. Členi MO 

budou mít možnost placené brigády (přivýdělku) na pozici rozhodčích. Tato nabídka pořadatele bude 

členům představena na členské schůzi 2019. Za umožnění uspořádání závodů bude s pořadatelem dohod-

nuta forma podpory MO (buď dětí a mládeže, nebo zarybnění).  

5. Jednání o dlouhodobé dodávce ryb (pan Mgr., Ing. Sekera, Krouza) 

 

  Na výboru byl přivítán host pan Mgr., Ing. Radek Sekera, LL.M.  (předseda Rybářského klubu ČR) od 

kterého se podařilo za velmi příznivou cenu získat a 3.11.2018 vysadit do našich vod trofejní kapry o váze 

6 – 13,30 kg. Pan Sekera učinil výboru nabídku na dodávku ryb. Následně se podařilo při jednání dohod-

nout kompletní odběr roční produkce ryb pana Sekery za bezkonkurenční ceny a to na dobu 4 let. O tomto 

bude sepsána rámcová dohoda. Výbor toto projednal a jednomyslně odsouhlasil.  Podle cen, za které jsme 

ryby kupovaly a dle deklarované nové nabídky, ušetří MO během 4 let značné finanční prostředky využi-

telné na další zarybnění našich vod, či na chod organizace.  

 

6. Informace o zjišťování dalších vodních ploch pro MO (p. Krouza) 

 

  Pan Krouza seznámil výbor s natypovanými vodními plochami v okolí Kolína, o které můžeme projevit 

zájem dotazem k majitelům pozemků pod nimi. Jednalo by se o vody chovné. Konkrétně rybník v obci 

Radovesnice I. (necelé 3ha), rybník v Červených Pečkách (necelé 2ha) a rybník v lokalitě Mlejnek u Ov-

čár (1,5ha). Jedná se o vody, které kolínští rybáři v minulosti spravovali. Bohužel o tyto vody přišli, stejně 

jako o rybník Peklo, který navíc sami vybudovali. Z tohoto důvodu byl výborem projednán a schválen 

návrh na oslovení majitelů všech pozemků pod vodou, za účelem nájmu těchto vodních ploch a následné 

rybí produkce pro naše revíry. Kompletní žádosti jsou již připraveny. Pokud by žádná z těchto vod získána 

nebyla, byl by to však jasný signál ostatním rybářským uskupením, že MO Kolín nehodlá o vody již 

nadále přicházet, ale získávat. 

 

7. Jednání o možnosti pronájmu pozemků s městem Kolín (výbor) 

 

  Výbor MO Kolín projednal a schválil jednomyslně záměr uzavřít s městem Kolín nájemní smlouvu na 

takové pozemky, které jsou strategicky důležité pro členy ČRS Kolín a obhospodařování našich revírů a 

to z důvodů stále se zhoršující přístupnosti do některých lokalit. Pokud bude toto s městem vyjednáno, 

bude to velký krok vpřed. Konkrétní závěry a výsledky z jednání budou zveřejněny do konce roku 2018. 

 

8. Informace o dalším zarybnění (p. Ing. Tkáč, Krouza) 

   Pan Ing. Tkáč a pan Krouza informovali o získání a vysazení trofejních kaprů do revíru č. 411056 (lo-

kalita Samberk) celkem 25 kusů ryb o váze od 6 – 13,30 kg. Ryby z registrovaného chovu, všechny 

s horní mírou, všechny generační. Dále Ing. Tkáč informoval o zarybnění:  lín 4 q, sumec 17kg, 5000ks 

candáta 6-8cm do všech revírů, 3q cejna - do Labe, a pstruh duhový 160kg - 500ks – Legerovo rameno.  

 

9. Možnosti rekonstrukce rybářského domu MO (p. Mgr. Kárník) 

 

   Pan Mgr. Kárník seznámil výbor konkrétními možnostmi dotačního financování rekonstrukce rybář-

ského domu O ČRS Kolín. Věc dlouhodobě diskutovaná a potřebná, avšak nelehká. Sídlo ČRS je zároveň 

kulturní památkou. Na příštím výboru sdělí další zjištění, abychom se začali přibližovat realizaci.  
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10.  Brigádní činnost (p. Martínek, p. Ing. Tkáč, p. Schauer) 

 

   Pan Martínek, pan Ing. Tkáč a pan Schauer otevřeli otázku řešení brigádnické činnosti v rámci MO 

Kolín. Musí být zpracován konkrétní postup a tato činnost musí být prováděna v souladu se Stanovami a 

Jednacím řádem ČRS. Do příštího výboru jmenovaní (+ rybářský technik) zpracují konkrétní postupy, se 

kterými bude seznámena rybářská veřejnost, a budou dodržovány.  

 

 

11.  Návrh na zvýšení pronájmu chaty v Samopších (p. Novák) 

Pan Novák podal výboru návrh na zvýšení ceny nájmu na chatě v Samopších: 

-  o 500,-Kč v případě pronájmu místnosti s TV nebo celé chaty (místnost bez TV původní cena) 

Výborem jednomyslně odsouhlaseno.  

12.   Prodej starého vozidla MO (výbor) 

 

   Výbor se zabýval otázkou skutečné využitelnosti „nákladního“ vozidla, které vlastní. Jedná se o vozidlo 

staré, ve špatném stavu, nevyužívané (dodávku a rozvoz ryb zajišťují většinou dodavatelé), náklady na 

provoz vozidla – spotřeba PHM, pojištění – jsou zbytečně vysoké. Pan Machač provede podrobnou pro-

hlídku vozidla a poté se určí jeho faktická hodnota. Výbor jednomyslně odsouhlasil následný prodej to-

hoto vozidla. Pokud bude v budoucnu uvažováno o nákupu vozidla, bude takové, aby odpovídalo skuteč-

ným potřebám MO.  

 

 

13.  Diskuze 

 

V rámci diskuze byla projednávána tato témata: 

a) Mimořádná schůze pro přípravu na hospodářské vyrovnání, ucelení administrativy a její kontrola. Schůze 

se zúčastní p. Nemčoková, pan Ing. Tkáč a případně Ing. Mensatoris, p. Novák a p. Krouza. Schůze pro-

běhne dne 19.11.2018. 

b) Příští výborová schůze se uskuteční 13.12.2018 (původní termín byl sjednán na 14.12.2018) 

c) Pan Ing. Tkáč upozornil na tři uskladněné a nevyužívané bedny na ryby. Návrh jednu si ponechat a dvě se 

pokusit prodat byl výborem jednomyslně odsouhlasen. 

d) Pan Poseděl informoval o plnění přeznačování revírů a provádění fotodokumentace.  

e) Pan Mgr. Kárník se nabídl, že si vezme na starosti vyřízení dotace pro děti, mládež a sportovní team MO 

ČRS Kolín pro příští rok.  

f) Panu Mgr. Kárníkovi a panu Ing. Mensatorisovi udělen výborem MO mandát k pokračování jednání o 

rekonstrukci rybářského domu, zatím fáze zjišťování a vyhodnocování všech možností.  

g) Předsedovi DK panu Martínkovi představena inventurní komise MO složená z Ing. Mensatorise, p. Nem-

čokové, p. Tahala, p. Nováka. 

h) Pan Novák zazimoval a připravil chatu v Samopších na Sázavě. 

i) Pan Šafránek oznámil výboru, že již za 14 dní bude provedena první zkouška a školení na využití platebního 

bezhotovostního terminálu MO, pro úhrady platebními kartami. Zúčastní se p. Poseděl, p. Martínek, p. 

Šafránek. 

j) Pan Schuer představil záměr odboru LRU ČRS pořádat tradiční feederové závody v termínu 7 – 9.6.2019 

na Labi pod Veletovem. Výborem jednomyslně odsouhlaseno.  

k) Rybářský ples se bude konat 1.3.2018, kapela B-Dance band.  

l) Členská schůze se bude konat v Zámecké dne 23.02.2019 od 09:00 hod. 
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14.   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: 12.11.2018 

 

 

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

 

 

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

 

 


