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Č.j.: 6/2019 

USNESENÍ 
z 6. výborové schůze 

MO ČRS Kolín konané 10.6.2019 
 

Přítomno:  celkem: 12 členů výboru, 4 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) Pokračování řízení ve věci odstřelu volavky (p. Krouza) 

5) Zpráva z jednání schůze RS (p. Krouza) 

6) Informace o doplnění uniforem RS (p. Krouza) 

7) Zpráva hospodáře (Ing. Tkáč) 

8) Zpráva předsedy dozorčí komise (Martínek) 

9) Diskuze 

10) Závěr (p. Krouza) 

 

1. Zahájení (p. Krouza) 

 

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

gramem. 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.  

- Ryba-shop poskytl dar pro kroužek dětí. Za což této prodejně patří velké poděkování.  

- Dále přišla zpráva týkající se schválené dotace na sport od města ve výši 5.578,-Kč což je další 

ukázka dobré dotační práce.  

- Dále přišlo vyúčtování za provozní náklady.  

- Největší devizou pak bylo došlé kladné rozhodnutí ze strany Ministerstva zemědělství České Re-

publiky týkající se vyhovění žádosti o 24 hod lov ryb na horním úseku Labe (od Nového mostu po 

zdymadlo ve Veletově) a to pro rok 2020 a 2021. Tomuto rozhodnutí předcházela dlouhodobá ko-

munikace, konzultace a žádost ze strany SÚS směřovaná na MO ČRS Kolín a následně MZE . 

 

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. Pokračování řízení ve věci odstřelu volavky. (Krouza) 

ČESKÝ  RYBÁŘSKÝ  SVAZ,  z.s.  
MO KOLÍN 



Usnesení z výborové schůze MO ČRS Kolín strana 3. 
 

 

   Předseda všechny přítomné seznámil se skutečností, že do správního řízení vstoupily ochranáři, 

kteří navrhli na místo odstřelu, její plašení. Předseda informoval o skutečnosti, že s tímto postupem na-

prosto nesouhlasí a v rámci řízení se pokusí vysvětlit administrativním aktivistům z řad ochranářů, ale 

především úřadu, nezbytnost, přímosy i rizika této pro kolínské vody, zcela nesmyslné myšlenky. A opě-

tovně odůvodnit odstřel volavky, která páchá nesčetné škody n rybím společenstvu.  

 

5. Zpráva předsedy z jednání schůze RS (Krouza) 

 

Předseda seznámil přítomné s výsledkem schůze rybářské stráže. Náš vážený kolega pan František 

Kalát, dosavadní vedoucí RS podal žádost o uvolnění z funkce vedoucího RS, kterou odůvodnil mimo 

svým časovým vytížením (zaměstnání, studium na rybářské škole, rodinný život). Schůze RS tento návrh 

ve vší úctě přijala. František Kalát během svého funkčního období prokázal velký zájem a odvedl kus 

práce a nadále si všichni váží jeho účasti v v RS a MO. 

Předseda a všichni přítomní uznali, že emeritní vedoucí RS pan František Kalát během svého funkč-

ního období projevoval velkou míru osobního nasazení zejména v době, kdy ostatní nemohli a to nejen 

v rámci kontrolní činnosti, ale i při údržbě revírů a úhynu ryb v roce 2018.  

Následovala volba nového vedoucího RS a nového zástupce RS. Všemi přítomnými členy RS byl 

jednomyslně zvolen za vedoucího RS pan Tomáš Olájoš a za zástupce vedoucího RS pan Zdeněk Beňo. 

Oba dva projevily zájem o funkce a jejich výsledky i znalosti svědčí pro dobrý výkon těchto funkcí jím 

nyní svěřených.   

 

6. Informace o doplnění uniforem RS (Krouza) 

Předseda informoval o letošních návrzích na doplnění rybářských oděvů pro vybrané členy RS. 

Počáteční návrh vyšel od samotných členů RS a měl by se přiblížit částce 14000,-Kč. (týká se Tkáč, 

Novák, Balon, Drexler, Váňa, Krištofík). Dále budou v řešení razítka a další propriety pro výkon jejich 

práce. 

7. Zpráva rybářského hospodáře (Ing. Tkáč) 

 

Rybářský hospodář informoval přítomné o skutečnosti, že MO dostala obilí na krmení, složeno na 

Legerově rameni. Dále informoval o přítomnosti sinic na Velké Spálence, bez úhynu, s nutností zimního 

vyvápnění. Dále informoval o plánovaných pracích při odstranění stavebních buněk z Legerova ramene. 

Zároveň připomněl a výbor následně jednomyslně odsouhlasil již dříve avizovanou výplatu za provedení 

prací částkou 100,-Kč za jednu hodinu pro p. Tkáče, Martínka, Zikmundu.  

    

8. Zpráva předsedy dozorčí komise (Martínek) 

 

Předseda dozorčí komise podal komplexní informace o provedených kontrolách a celkovém srovnání 

vyplácených odměn funkcionářům a pracovníkům MO. Uvedl, že nebylo shledáno žádné pochybení z pře-

dešlých let, ani současné doby a jednotlivé i celkové náklady na odměny odpovídají stále zaběhnuté praxi. 

Důsledná kontrola byla provedena za období let 2015 – 2018. Vše v pořádku.  

 

9. Diskuze  
 

Diskuze byla započata návrhem předsedy z předešlé výborové schůze týkajícího se dělby práce a jejího ze-

fektivnění. Pan Mgr. Kárník informoval výbor, že si vezme na starost komplexní přípravu plesu. A pro tento účel si 

zvolí okruh lidí ve složení – Kárník, Poseděl, Mensatoris, Machač, Flanderka, Vlasák. K tomuto se připojil se svojí 

účastí i předseda. Ples bude 14.3.2020 - kapela totožná jako v roce 2019, tedy B-Dance Band – jednohlasně odsou-

hlaseno. 

Na toto navázal rybářský hospodář, který bude mít na starost výlov na Frčině – jednohlasně odsouhlaseno. 

Zároveň pan jednatel Ing. Mensatoris informoval výbor, že si vezme na starost rybářské závody a taktéž si 

vybere okruh lidí, které je budou zajišťovat.  
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Předseda informoval přítomné o skutečnosti, že si vezme na starost členskou schůzi a společně s rybářským 

hospodářem a jeho zástupci veškerá školení na 1. Rybářský lístek.  

 Aleš Flanderka informoval, že od 20.6. – 30.6.2019 se zúčastní mistroství Evropy v plavané v Irsku. Zároveň 

společně s Františkem Machačem informoval, že bude rozlučka dětského rybářského kroužku a to dne 12.6.2019 na 

Legerově rameni. 

 Dále byl výbor informován o mimořádné brigádě na Legerově rameni ohledně bourání staveb. Termín se 

ještě upřesní. Cílem je stavby odstranit dle rozhodnutí stavebního úřadu. Faktem je skutečnost, že již mohli být od-

straněny, pokud by vyjednaný kupec dostál svému slovu.  

 Do výroby se dostali nové informativní cedule pro rybáře týkající se rybího přechodu pod Starým mostem a 

zákazu lovu ryb 50 metrů pod veletovským zdymadlem a jezem a to z obou stran.  

 Výbor byl sekretářem panem Vlasákem informován o nákupu nové sekačky pro rybářský dům. Stará již ne-

byla funkční a oprava by vyšla draze. Zároveň vrátil svojí provozní zálohu ve výši 1000,-Kč.  

 Výborem byla konzultována a posléze definitivně i přijata historicky první „Směrnice pro udělování odměn, 

výplat a náhrad MO ČRS Kolín“. Všechny návrhy byly zohledněny a přijaty. Směrnice je tímto platná. Odsouhlaseno 

jednomyslně.  

   Pracovní komise společně s jednatelem MO informovala výbor o dosavadní práci při řešení nákupu nezbytné 

lodi pro RS a hospodáře. (Loď diskutována několik let) Loď je třeba zakoupit kvalitní. Končený odhad ceny lodi 

včetně motoru je kolem 100.000,-Kč. Jednatel informoval o zájmu dosud nejmenovaného donora, který chce loď 

zaplatit pro MO formou sponzorství. Výbor tento návrh přijal jednomyslně. Předseda zároveň sdělil, že pokud tomuto 

názoru dotyčný dostojí, navrhne mu čestné členství, neboť se bude jednat v rovině MO o velmi významnou a nezane-

dbatelnou pomoc. Předpokladem tedy je, že MO neuhradí dříve odsouhlasených 30000,-Kč za loď, ale tato by mohla 

být zaplacena váženým sponzorem a MO by dříve odsouhlasenou částku 30000,-Kč investovala do nákupu nového 

motoru pro tuto loď. Jednalo by se tedy o komplexní a především efektivní řešení! Odsouhlaseno jednomyslně všemi 

přítomnými. Pro výběr lodi a motoru určena pracovní komise (Běňo, Olájoš, Zikmunda). Předseda zdůraznil, že je 

na místě v první řadě poděkovat osobě sponzora a stejně tak panu jednateli a připravit s tím související řádnou 

smlouvu 

 

10.   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: 10.6.2019 

 

 

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

 

 

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


