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Č.j.: 1/2019 

USNESENÍ 
z 5. výborové schůze 

MO ČRS Kolín konané 13.05.2019 
 
 

Přítomno:  celkem: 11 členů výboru, 3 členů dozorčí komise, 2 hostů, 

 

Program VS:  

1) Zahájení (p. Krouza) 

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

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

4) Návrh směrnice pro udělování odměn, výplat, náhrad (p. Krouza) 

5) Zpráva o jednání na výboru SÚS k jednotném postupu RS (p. Krouza) 

6) Informace o zrušení letošních rybářských závodů na Samberku (p. Krouza) 

7) Návrh na snížení cestovních náhrad a úsporu (p. Krouza) 

8) Odsouhlasení zálohy (odměny) za práci (výbor) 

9) Seznámení s činností RS za rok 2018 (p. Krouza) 

10) Návrh rozdělení práce na další období (p. Krouza) 

11) Informace o zarybňování (p. Tkáč) 

12) Informace o provedené kontrole dozorčí komisí k celkovým investicím do rybníku Fr-

čina (p. Martínek) 

13) Informace o provedení opravy chaty v Samopších (p. Mensatoris) 

14) Informace vedoucího plavačkového teamu (p. Schauer) 

15) Informace vedoucího kroužku dětí a ml. (p. Machač) 

16) Návrh na zakoupení člunu s vozíkem pro RS (p. Beňo, Krouza) 

17) Diskuze 

18) 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. Všichni členové výboru a všichni přítomní RS, byli seznámeni 

s nabídkou proškolení RS ze strany SÚS prováděné p. Dušanem Hýbnerem. Předseda Krouza navrhl, 

aby si o této nabídce rozhodli sami porybní na blížící se schůzi RS MO Kolín, neboť jich se to týká. 

Výbor toto akceptoval a všichni přítomní (členové DK, RS) taktéž.  

 

 

 

ČESKÝ  RYBÁŘSKÝ  SVAZ,  z.s.  
MO KOLÍN 
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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. Návrh směrnice pro udělování odměn, výplat, náhrad (Krouza) 

 

Předseda informoval o prvopočáteční směrnici pro udělování odměn, náhrad, výplat MO ČRS Kolín. 

Tento materiál připravil a společně s předsedou DK Jiřím Martínkem, hospodářem Ing. Milanem Tkáčem, 

jednatelem Ing. Mensatorisem jej předložil všem přítomným členům výboru a DK k nahlédnutí. Dále byla 

stanovena všem lhůta do příštího výboru, aby se tímto materiálem seznámili a provedli do příštího výboru 

návrhy na případné změny a úpravy. Směrnice vychází z předchozích rozhodnutí výboru. Předseda se-

známil přítomné s její nutností, neboť je to jediný způsob jak zabránit případným pochybnostem, či ne-

pravdám, které ve vztahu k výplatám dříve panovali.  

 

5. Zpráva o jednání na výboru SÚS k jednotném postupu RS (Krouza) 

 

Předseda seznámil přítomné s výsledkem jednání na výboru SÚS, kam byl pozván předsedou SÚS za 

účelem konzultace metodiky doporučeného jednotného postupu RS MO ČRS Kolín, která sjednotila čin-

nost RS a je dobrovolná. Při jednání na SÚS zazněla výměna názorů, předseda Krouza požádal výbor 

SÚS o jejich vyjádření, případně oslovení ostatních MO, případnou úpravu odstupňování přestupků a 

jejich řešení a to podle většinového názoru jednotlivých MO. Důvodem je možnost dobrovolného sjed-

nocení činnosti RS. Výbor SÚS se tímto bude zabývat a podá zpětnou vazbu.  

 

6. Informace o zrušení letošních rybářských závodů na Samberku (Krouza) 

Předseda informoval o zrušení plánovaných charitativních rybářských závodů a Samberku. O zrušení 

s omluvou požádal pořadatel pro zdravotní indispozici. Závody se tedy neuskuteční.  

7. Návrh na snížení cestovních náhrad a úsporu (Krouza) 

 

Předseda navrhl výboru úsporu na cestovních náhradách, které v nákladech stoupají a to ze stávajících  

6,-Kč níže. Tento návrh však nebyl projednán z důvodu připomínek členů výboru k možnému střetu ta-

kového rozhodnutí s platnou legislativou ČR.  

.  

8. Odsouhlasení zálohy (odměny) za práci (výbor) 

Výbor projednal a potvrdil odsouhlasenou zálohovou platbu (odměnu) za odvedenou práci pro MO Kolín,   

předsedovi Jiřímu Krouzovi – jednohlasně.   

9. Seznámení s činností RS za rok 2018 (Krouza) 

 

Předseda seznámil všechny přítomné s výsledkem celkové i dílčí činnosti všech členů RS MO Kolín za 

rok 2018. Činnost sestavil se zaslaných a vyžádaných podkladů od SÚS.  

 

Za rok 2018 bylo na našich revírech provedeno všemi členy RS, kteří zde mají pravomoc celkem 2166 

kontrol. Z toho 1364 na revíru 411056 a 802 kontrol na revíru 411161. 

Předchozí rok 2017 před příchodem nových členů RS a její celkovou obměnou, bylo provedeno celkem 

1456 kontrol z toho 833 na revíru 411056 a 623 na revíru 411161. 

To znamená, že kontrolní činnost na našich revírech stopula na Labi o 531 kontrol za rok a na tůních a 

pískovnách o 179 kontrol za rok.  

Celkem se činnost RS zvýšila za poslední rok o 710 kontrol.  
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Z celkového počtu kontrol našich revírů (2166) provedli naši porybní celkem 1883 kontrol. Ostatní 

porybní celkem 283 kontrol. Na této činnosti se podílala i krajská RS z níž má na našich revírech největší 

podíl činnosti pan Josef Foršt předseda Nové Vsi I.  

 

Nejaktivnější porybní: 

 

1. Zdeněk Beňo  634  

2. Olájoš Tomáš 396  

3. Jiří Zikmunda  370  

Předseda poděkoval porybným za jejich činnost. 

 

10.    Návrh rozdělení práce na další období (p. Krouza) 

 

Předseda navrhl výboru dělbu práce mezi konkrétní osoby s osobní odpovědností za zajištění plánované 

akce MO ČRS Kolín. (Členská schůze – Krouza, Ples – Kárník, Školení na Rybářské lístky – Tkáč, Krouza, 

Rybářské závody dospělých - Mensatoris, Rybářské závody dětí – Machač) 

Každý si udělá seznam lidí, se kterými bude danou akci pořádat a zajišťovat její průběh.  

 

11.    Informace o zarybňování (p. Tkáč) 

 

Rybářský hospodář pan Ing. Tkáč informoval výbor o průběžném zarybňování za uplynulý měsíc. Do na-

šich revírů vysadil následující ryby: Štika 30 kg ( Labe, Ovčačka), Lín – 130 kg (Legerovo rameno, 

Labe), K2 – 300kg (H1). Dále informoval o nadcházejících brigádách v souvislosti s pokračující likvidací 

buněk na Legerově rameni. Taktéž informoval o tom, že se mu podařilo sehnat velmi výhodně dostatečné 

množství krmení pro ryby.  

 

12.    Informace o kontrole dozorčí komise k celkovým investicím do rybníku Frčina (p. Martínek) 

Předseda dozorčí komise pan Jiří Martínek informoval výbor o výsledku provedené kontroly financování 

rybníku Frčina. (chovný rybník MO). Kontrola byla provedena od počátku realizace prací na tomto rybníku 

a to ve vztahu ke všem vynaloženým finančním prostředkům MO. Výsledek kontroly – vše v pořádku, vše 

sedí na korunu přesně, včetně doplatku za odvedenou práci stavební firmě „Provazník“. 

13.   Informace o provedení opravy chaty v Samopších (p. Mensatoris) 

Jednatel pan Ing. Mensatoris, informoval výbor o provedené opravě chaty v Samopších, do které zatékalo 

střechou u komína. Oprava provedena, problém vyřešen.  

14.   Informace vedoucího plavačkového teamu (p. Schauer, p. Flanderka) 

 

Vedoucí plavačkového závodního teamu pan Libor Schauer informoval výbor o uskutečněných a plánova-

ných závodech našich rybářů. Zároveň všechny seznámil s výbornými výsledky. Člen teamu pan Aleš Flan-

derka pak uvedl, že o výsledcích bude průběžně zasílat zprávy a tyto budou dávány na naše internetové 

stránky. (Proběhlo 1. kolo ligy na Pasohlávkách a N. Mlýnech. 6. Místo. Další kolo se koná v Hluboké nad 

Vltavou.) 

 

15.    Informace vedoucího kroužku dětí a ml. (p. Machač) 

 

Vedoucí kroužku dětí a mládeže pan František Machač seznámil výbor s úspěšnou činností kroužku dětí a 

mládeže. Projevil zájem o rozšíření úložných prostor pro atributy, se kterými děti při kroužku pracují. Ná-

sledně byl tento prostor určen. Dále informoval o proběhlých dětských rybářských závodech, kterých se 

zúčastnilo 31 dětí. Buřty od p. Štěpničky, za které mu patří poděkování.  
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16.   Návrh na zakoupení člunu s vozíkem pro RS (p. Beňo, Zikmunda) 

Přítomný člen dozorčí komise a zároveň člen rybářské stráže pan. Zdeněk Beňo požádal výbor o zakou-

pení člunu pro činnost rybářské stráže. Důvodem je rychlejší možnost kontroly a značná úspora pohon-

ných hmot i času kontrolám věnovaným a zvýšení efektivity kontrol. V současné době nemáme žádnou 

loď, se kterou by mohla bezpečně manipulovat v případě naléhavé situace jedna osoba. Výborem byl tento 

návrh projednán a jednohlasně přijat s tím, že přítomní porybní si za cílovou částku pro nákup člunu 

zvolili 30000,-Kč. Tato částka byla výborem pro tento účel jednomyslně odsouhlasena. Do příštího vý-

boru si zvolená pracovní komise pro výběr člunu (Beňo, Zikmunda) zajistí podklady a informace o kon-

krétní lodi, která by těmto účelům vyhovovala.  

 

17.  Diskuze 

 
V rámci diskuze byla projednávána podrobně především shora uvedená témata. Dozorčí komise do příštího výboru 

provede revizi odměn za uplynulá období. Povolenky nebudou bezplatně vydávány členům RS, kteří si nesplní mi-

nimální roční činnost, se kterou byli již v roce 2018 na schůzi RS, seznámeni. Předseda Krouza a předseda DK 

Martínek opakovaně upozornily na nutnost zlepšení obsahu zápisů z výborových schůzí, bez čehož nejde následně 

napsat smysluplné usnesení. Viz absence usnesení leden, únor, březen, duben. K provádění zápisu se nabídl p. 

Zikmunda. Výbor byl seznámen se skutečností, že MO ČRS Nová Ves I. navrhla dvěma členům RS (Beňo, Olajoš) 

rozšíření jejich působnosti pro jejich revír. Do příštího výboru bude provedeno vyúčtování závodů dospělých. Po-

kladník pan Zdeněk Tahal, informoval výbor o platbách za povolenky platebními kartami a dále seznámil výbor 

s podvodným emailem jemu zaslaným. Tuto záležitost na popud přesedy Krouzy oznámil na PČR.  

 

18.   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: 13.5.2019 

 

 

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

 

 

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

 

 


