ZÁPIS

NÁVRH

z lednové schůze výboru MO ČRS v Kostelci nad Labem,
konané dne 8. ledna 2018
Přítomni:
Členové výboru MO ČRS v Kostelci n. Labem: Ladislav Kec, Stanislav Kroužel ml., Vladimír
Petržílka, Roman Reichstädter, Václav Růžička, Jaroslav Šulc, Václav Truhlařík, Václav Vránek
Omluven: 0
Hosté: za komise Miroslav Nosil a Martin Dohalský
Program jednání schůze
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola správnosti textu v zápisu prosincového jednání výboru
Plnění úkolů ze zápisu prosincového jednání výboru a nové úkoly
Příprava výroční členské schůze
Projednání výkazu o činnosti za rok 2017
Zajištění plnění obecného nařízení o ochraně osobních údajů
Projednání návrhu Statutu Rozvojového fondu na nákup vodních ploch SÚS ČRS
Různé

Ad 1. Kontrola správnosti textu v zápisu prosincového jednání výboru
Zápis byl schválen v rozeslaném znění.
Ad 2. Plnění úkolů ze zápisu prosincového jednání výboru a nové úkoly
 Internetová prezentace MO ČRS: již spuštěná internetová stránka www.rybari-kostelec.cz
bude zrušena pro komplikace s její průběžnou aktualizací. Aktualizovaná schránka bude
dostupná na http://rybari-kostelec.cz. Dostupnost na Facebooku zůstává déle na adrese
https://www.facebook.com/MO Kostelec. Dokoupí se další doména rybarikostelec.cz a bude
v záloze pro případné využití. Za aktualizaci dat odpovídá jednatel. Předseda sdělil výboru, že
byl v průběhu podzimu až do 20. 12. opakovaně vyzýván správcem dřívější domény
k potvrzení sjednané smlouvy, za kterou nám byla v červnu 2017 vystavena faktura na cca 4
tis. Kč. Po diskuzi se výbor rozhodl po ukončení platnosti smlouvu neobnovovat.


U přístupu na Malý rybník směrem od boudy pořád visí původní rozhodnutí o ZÁKAZU
LOVU DRAVCŮ, které je od září 2017 nahrazeno doplněnými dodatky k rybolovu na RMV.
Jejich text nahradí již mezitím odvolaný ZÁKAZ. Stav: Splněno.



Úkol pro předsedu a hospodáře vstoupit do jednání s lyžaři, resp. se správcem areálu ohledně
vydání opatření obecné povahy č. 13/2017, týkajícího se vytyčení dráhy pro vodní lyžování na
Ovčárech, kde je nutné hledat nový kompromis s rozmístěním bójí s ohledem jak na
bezpečnost plavců – rekreantů, tak zájem rybářů v průběhu prosince, se správcem p. Novákem
jednal jak hospodář, tak předseda. Bójky u cihelny však budou využívány jen v termínech
konání závodů.



V této souvislosti proběhla na výboru diskuze nad řešením důsledků nedávné vichřice. Ty
spadané či vyvrácené stromy, které je možné operativně odstranit v dohledné době (včetně
padlé vrby na stezce podle potoka na Ovčárech), budou s dodržení zásad BOZP zlikvidovány,
zbytek zůstane na jarní brigády. Stav: stezka byla zprůchodněna.
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Proběhlo nasazování ryb na RMV ve středu 18. října. Hospodář informoval výbor, že 2/5
násady kapra šly na Staré Labe, 3/5 do Ovčár. Vedoucí RS v této souvislosti vyzval své
kolegy v RS, aby při následujících kontrolách u mimořádně „úspěšných“ rybářů kontrolovali
dodržení ročního limitu (a jeho překročení netolerovali). Stav: Nikdo při kontrolách
nevykazuje více úlovků, než povoluje náš limit.



Zatím nedošlo k prodeji druhé části pozemku St. Spilkovi, protože kupující již dne 8.1. sice
doložil nový geometrický plán, v jednání je vypracování nové smlouvy. Po jejím předložení a
ověření podpisů a po zaplacení zbytku kupní ceny bude jednání završeno. Odpovídá:

předseda a jednatel.


Trvá úkol zjistit termín školení nových členů RS (Blecha a Hadrbolec). Odpovídá: Hospodář.
V této souvislosti předseda informoval přítomné o obsahu vcelku náhodné a velmi neformální
rozmluvy s Františkem Doležalem z 31.12.2017, v jejímž rámci se František Doležal vyjádřil
v tom smyslu, že by rád obnovil své členství v Rybářské stráži. Předseda mu sdělil své mínění,
že i když vlastní příslušné vysvědčení o vykonání zkoušek, staré již řadu let, o vydání nového
osvědčení rozhoduje příslušný orgán místní správy, nikoliv výbor.
Ad 3. Příprava výroční členská schůze



Výbor projednal informaci V. Truhlaříka o celkovém stavu kontrol v roce 2017 a konstatuje, že
z dostupných dat je vidět, že bylo provedeno celkem 128 kontrol na RMV a 861 na krajské vodě a
požadavek SÚS byl překročen o 61,5 %.



Na organizačním zajištění výroční členské schůze, svolané na sobotu 17. února od 8:50 do
kinosálu se nic nemění, stejně jako na již rozeslaném programu (viz prosincový zápis). Není ale
vyloučené, že do té doby dojde k nepodstatných úpravám. A sice již teď je známo, že program
bude na pokyn SÚS rozšířen o bod seznámení členů s obecným nařízením o ochraně osobních
údajů (GDPR) – viz níže bod 5, či o informaci o návrhu Statutu Rozvojového fondu na nákup
vodních ploch SÚS ČRS – viz níže bod 6. Případně se může ještě upravit kandidátka, která s
ohledem na pracovní povinnosti ing. B. Chalupy v současnosti vypadá následovně:
o KANDIDÁTNÍ LISTINA SEDMIČLENNÉHO VÝBORU: Ladislav Kec, Stanislav
Kroužel ml., Vladimír Petržílka, Roman Reichstädter, Václav Růžička, Václav Truhlařík,
Václav Vránek
KANDIDÁTNÍ LISTINA TŘÍČLENNÉ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE (KE
KONTROLE SPRÁVNOSTI HOSPODAŘENÍ) Jiří Kokšál, Miroslav Nosil a Josef
Vnouček
KANDIDÁTNÍ LISTINA TŘÍČLENNÉ KÁRNÉ KOMISE (K PROJEDNÁVÁNÍ
PŘESTUPKŮ PROTI RYBÁŘSKÉMU ŘÁDU): Martin Dohalský, Stanislav Kroužel st. a
Petr Slinták

Ad 4. Projednání výkazu o činnosti MO ČRS za rok 2017
Jednotliví členové výboru se podíleli na zpracování výkazu o činnosti za rok 2017. Výbor poté výkaz
schválil a uložil:
 hospodáři jeho odevzdání na SÚS ČRS
 předsedovi seznámit s jeho klíčovými informaci členskou schůzi.
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Ad 5. Zajištění plnění obecného nařízení o ochraně osobních údajů
Výbor projednal požadavky vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679,
které vstoupí v platnost 25. 5. 2018. Konstatoval, že požadavky v něm obsažené jsou prakticky stejné
jako v již platném českém zákoně č. 101/2001 Sb. o ochraně osobních údajů a naše MO ČRS je
průběžně reflektuje. Osobní data členů naší MO ČRS nejsou veřejně dostupná, disponují jimi pouze ti
členové výboru zajišťující po administrativní stránce chod organizace (rozesílání adresných pozvánek
na členskou schůzi, prezence na členské schůzi, zápisy z jednání výboru apod.). Na webových
stránkách jsou uvedeny jen nezbytné kontaktní údaje na členy výboru.
Protože instrukce z SÚS ČRS přišla až po rozeslání pozvánek na jednotlivé privátní adresy a členové
již proto nemohli být jmenovitě písemně v této souvislosti formou seznámeni se všemi svými právy
plynoucími z obecného nařízení (GDPR), zejména s právem na výmaz svého jména a adresy ze
seznamu členů (přichází v úvahu při ukončení členství či změně organizace), právem na změnu údajů
(v úvahu přichází jen změna doručovací adresy), budou s nimi seznámeni dvojím způsobem:
 Jednak od 10.1. při vydávání povolenek jim bude předložen k podpisu formulář, kde budou jejich
práva výslovně uvedena oni svým podpisem toto vezmou na vědomí (viz PŘÍLOHA);
 Jednak dostanou stejnou informaci ústně na členské schůzi, kde v následující diskuzi bude možné
záležitost detailně objasnit.
Ad 6. Projednání návrhu Statutu Rozvojového fondu na nákup vodních ploch SÚS ČRS
Výboru byl doručen NÁVRH STATUTU tzv. Rozvojového fondu na nákup vodních ploch. Výbor
aktivitu SÚS ČRS velice vítá a vnímá ji m.j. i jako reakci na naši čerstvou zkušenost, jak se nám -s
nemalými obtížemi a finančními náklady – podařilo udržet revír 411 155 Lhota k celosvazovému
rybolovu. Výbor v této souvislosti:
uložil předsedovi: seznámit s jeho smyslem a obsahem členskou schůzi a o připomínkách a
doporučeních informovat SÚS ČRS. S ohledem na to, že rozeslaný je jen draft, ukládá mu požádat
SÚS o upřesnění.
Ad 7. Různé
 Socioekonomická studie sportovního rybolovu – stav 2017. Výbor souhlasí s tím, aby bylo
v hlavním referátu použito pár čísel z průzkumu.
 Na termín konání brigád bude třeba navézt šotolinu až ke konci malého rybníka – odp. hospodář
 Bude doplněno označení revíru o kontakt na naši MO tak, aby byla naplněna dikce zákona a
příslušné fotografie budou zaslány na SÚS. Odpovídá: předseda.
 Příští jednání výboru se koná 5. února 2018 od 18 hodin.
Zapsal: J. Šulc

PŘÍLOHA: Formulář k zajištění plnění obecného nařízení o ochraně osobních údajů
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Já, níže podepsaný
(každý člen MO ČRS v Kostelci nad Labem, který si kupuje povolenku na sezonu 2018 a na další roky
do prvního sloupce uvede - pokud možno čitelně - tiskacím písmem své jméno a příjmení, do druhého
sloupce pak trvalé bydliště/doručovací adresu a do třetího svůj vlastnoruční podpis),
svým podpisem stvrzuji, že znám svá práva vyplývající z Obecného nařízení o ochraně osobních
údajů č. 2016/679, které vstoupí v platnost 25. 5. 2018, zejména s právem souhlasit, aby s mými
osobními údaji MO ČRS v Kostelci nad Labem nakládala pouze pro své administrativní potřeby
(zejména s ohledem na potřebu zjistit počet členů organizace, či znát jejich věkovou strukturu apod.) a
s možností tento můj souhlas kdykoliv v budoucnosti odvolat, dále s právem na výmaz svého
jména a adresy ze seznamu členů (přichází v úvahu při ukončení mého členství či změně místní
organizace) a též s právem na změnu údajů (v úvahu přichází jen změna mé doručovací adresy).
Jméno a příjmení

Trvalé bydliště/doručovací adresa

Vlastnoruční podpis člena
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Jméno a příjmení

Trvalé bydliště/doručovací adresa

Vlastnoruční podpis člena
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