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Č.j.: 8/2018 

USNESENÍ 
z 7. výborové schůze 

MO ČRS Kolín konané 9.07.2018 
 
 

Přítomno:  celkem: 10 členů výboru, 3 členů dozorčí komise, 5 hostů, 

 

Program VS:  

1) Zahájení (p. Krouza) 

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

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

4) Seznámení hospodáře se zarybněním (Ing. Tkáč) 

5) Chráněné rybí oblasti (p. Ing. Mensatoris, Ing. Tkáč) 

6) Projednání změny zefektivnění výdeje povolenek v roce 2019 (výbor) 

7) Volba rybničního referenta pro rybník Frčina  (p. Tahal) 

8) Termín pro zkoušky adeptů na 1. státní rybářský lístek (výbor) 

9) Vyřešení GDPR a s tím související administrace (p. Mgr. Kárník, p. Krouza) 

10) Diskuze 

11) 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, p. Ing. Mensatoris, p. Krouza) 

 

Výbor byl seznámen s došlou poštou. 

 

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

 

Paní Nemčoková seznámila přítomné se stavem účtu MO a dále seznámila přítomné o zaplacení faktur 

za dodané ryby. 

 

4. Seznámení hospodáře se zarybněním (Ing. Tkáč) 

 

     Nasazení: 28.6.2018 Droždárna a vrchní tok Labe – 200 Kg kapra (z toho do Droždárny). Dále      

     vysazeno 250 Kg kapra do Hradišťka.   
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5. Chráněné rybí oblasti (p. Ing. Mensatoris, Ing. Tkáč) 

 

     Návrhy na chráněné rybí oblasti „pásma“:  

     Veletovský jez - 50 m pod.  

     Starý most - 50 m pod a i nad Starým mostem – je tam rybí přechod. 

     Elektrárna v Kolíně – 25 m nad i pod výtokem vody z elektrárny do Labe. 

     Dále byla diskutována Spálenka. Návrhy promyslí hospodář a jeho zástupci a bude o nich     

     rozhodováno na příští členské schůzi. 

 

6. Projednání změny zefektivnění výdeje povolenek v roce 2019 (výbor) 

 

     Výbor se jednohlasně usnesl nad tím, že dosavadní praxe výdeje povolenek by šla zlepšit ve vztahu  

     k rybářům, členům. Z tohoto důvodu bylo jednáno s výdejci o možnosti začlenění výdejních termínů i  

     na soboty (dopoledne) a to zejména ve vztahu k pracujícím lidem, kteří nemají šanci stihnout páteční  

     výdeje pro své vytížení a zároveň snížení front před výdeji. 

     Výbor přijal na příští rok opatření, že výdeje budou mimo pravidelné páteční termíny (jak tomu bylo  

     doposud) prováděny jednou měsíčně i v sobotu (po 15. dni v měsíci) 

 

7. Volba rybničního referenta pro rybník Frčina  (p. Tahal) 

 

     Výbor se obrátil na své členy, včetně členy dozorčí komise s dotazem, kdo má zájem vykonávat funkci     

     rybničního referenta, kterou v minulosti vykonával p. Jiří Vokálek. O funkci se přihlásil a výborem byl  

     jednohlasně přijat za nového rybničního referenta p. Jan Perl, současný člen dozorčí komise MO, člen  

     rybářské stráže a referent pro kvalitu čistoty vod.  

 

8.  Termín pro zkoušky adeptů na 1. státní rybářský lístek (výbor) 

 

     Po průběžném zájmu lidí o získání státního rybářského lístku se výbor usnesl, že dne 13.8.2018 od  

     17:00 hod. uspořádá pro všechny zájemce, zkoušky na první státní rybářský lístek. Zájem roste a letos,  

     se bude jednat o poslední termín zkoušek.  

 

9. Vyřešení problematiky GDPR a s tím související administrace (p. Mgr. Kárník, p. Krouza) 

 

S ohledem na vzniklou situaci ohledně nařízení EU týkající se ochrany osobních údajů členů MO ČRS, 

je třeba tuto otázku vyřešit a uvést i v MO Kolín do praxe. Toto si vezme na starost p. Mgr. Karel Kár-

ník a p. Jiří Krouza. 

 

10.  Diskuze 

 

Projednávaná témata v rámci diskuze: 

 

a) Pan Krouza informoval výbor o tom, že se zabýval otázkou pana Nováka o možnosti proplacení náhrady za 

nařízenou zdravotní prohlídku členům RS ze strany OŽP MěÚ Kolín. Tuto otázku řešil společně s MZE ČR, 

kdy bylo odpovězeno, že činnost RS je zcela dobrovolná a zákon o rybářství tyto náhrady neřeší. Člen RS 

tedy na proplacení zdravotní prohlídky pro výkon své funkce nemá nárok. Proplácet se nebude. 

b) Výbor seznámen se skutečností, že dva členové RS ukončili svojí činnost z osobních důvodů (časových) 

konkrétně pan Rohlíček a pan Machač. Oba dva budou společně s panem Ing. Verflem pozváni při první 

vhodné příležitosti a bude jim za jejich dlouholetou činnost poděkováno.  

c) Pan Krouza a pan Ing. Tkáč informovali výbor o skutečnosti, že na pískovně H1 byl proveden lokalizační 

průzkum za účelem zjištění počtu obsádky dravých ryb. Zjištěno bylo, že je zde obsádka těchto ryb 

minimální a nedostatečná. Je třeba to řešit v rámci zarybnění.  

d) Výbor se shodl na nutnosti kontaktování pana Svobody, který si na pískovně Samberk vyřídil přes Krajský 

úřad Středočeského kraje výjimku ke kontrolnímu lovu sumce velkého. Je třeba společně komunikovat za 
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nastavených pravidel.  

e) Hospodář Ing. Tkáč seznámil výbor s tím, že na nadcházející členské schůzi bude navrhovat členům 

k odsouhlasení zvýšení nejmenší lovné míry Candáta na 50 cm, Štiky na 60 cm. 

f) Předseda dozorčí komise p. Martínek informoval přítomné o skutečnosti, že DK MO řešila v uplynulé době 

2 přestupky našich členů za lov na více jak dva pruty. DK rozhodla v souladu s jednotným postupem o 

zadržení povolenky na 3 měsíce a odpracování při plánované opravě cesty. 

g) Pan Poseděl, pan Šafránek a pan Martínek do konce prázdnin dořeší možné vylepšení webových stránek 

MO za účelem elektronických plateb za povolenky a kompletní elektronizaci výdeje povolenek (kde, co jak). 

h) Pan Novák informoval, že do současné doby bylo vydáno 905 povolenek a 1034 členů uhradilo členský 

příspěvek. Zároveň předal finanční hotovost za poslední období pronájmu chaty na Sázavě. Informoval, že 

po odsouhlasení bylo pořízeno a instalováno nové vybavení do rekreační chaty. 

i) Pan Machač informoval výbor o rozlučce rybářského kroužku před prázdninami. Tato proběhla dne 

27.6.2018. S dětmi se opékalo, chytalo, každé dostalo drobný dárek. Akci zhodnotil velmi pozitivně a byla 

prezentována na webu MO. Výbor poděkoval. Dále informoval výbor, že projednal s panem Niklem 

nedostatky při pořádání jeho poslední akce na Ovčačce a Labi tak, aby se to již neopakovalo.  

j) Pan Flanderka informoval výbor, že v neděli 15.7.2018 odjíždí na mistroství Evropy v plavané do 

Slovinska. 

k) Pan Vlasák předal finanční prostředky za pronájem sídla MO ČRS. 

 

 

11.  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: 09.07.2018 

 

 

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

 

 

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

 


