
Členská schůze rybářského spolku Květnice 
1.2.2014 



Program výroční členské schůze 

• Shrnutí hospodaření v roce 2013 

• Přehled činností v roce 2013 

• Přehled ulovených ryb v roce 2013, srovnání s rokem 2012 

• Informace o reformaci OS v rámci nového občanského zákoníku 

• Informace o dodatku k nájemní smlouvě s obcí Květnice 

• Plán činností 2014 

• Volba nového výkonného výboru 
 



Statistika členů Rybářského spolku 
Květnice 

• Aktivních členů  33  

• Udržovací členství  2 

• V důchodu   10  

• Dětí    1 

• Volných míst  4 

 

V roce 2013: 

• jeden člen vyloučen 

• jeden člen zemřel (Jaroslav Krejčík) - minuta ticha 

• dva členové byli vyřazeni z evidence   



Činnosti běžného roku 2013 
narušily povodně 

• Kromě běžných činností byla 
dokončena úprava zpevnění břehů. 

• Významná část prací byla věnována 
likvidaci následků povodní 

• Plánované dětské rybářské závody 
byly odloženy 

• Výlov rybníka byl odložen na rok 
2014 



Úlovky kapra roku 2013 byly zhruba o 
180kg menší oproti roku 2012.  Celkový 
počet ryb byl menší jen o 23ks. 
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Kapr Amur Candát Štika Sumec Lín 

2013 2012 

2013 – výrazný úbytek úlovků kapra 

  Kapr Amur Candát Štika Sumec Lín 

Kusů 91 1 15 14 3 12 

kg 323,59 4,00 43,65 47,10 3,60 7,12 
průměr
ná váha 3,56 4,00 2,90 3,30 1,10 0,6 

2012 – výrazně méně úlovků dravců 

  Kapr Amur Candát Štika Sumec Lín 

Kusů 136 6 4 6 1 2 

kg 524,0 27,0 16,0 20,0 3,0 2,4 

průměr
ná váha 3,9 4,5 4,0 3,3 3,0 1,2 



Nasazování v roce 2013 proběhly 
dvě plánované, jedno mimo plán na 
zmírnění následků povodní 

• Celkový pokles úlovků kapra 
a velký rozdíl mezi 
nasazeným a uloveným 
objemem ryb, může 
ukazovat na únik ryb během 
povodní. 

• Bude nutné provést výlov 
rybníka k upřesnění plánu 
hospodaření a dalšího 
postupu 

Celkem nasazeno 2013 

Kusů Cena kg 

Kapr 240 33000 600 

Candát 150 11000 50 

Celkem 390 44000 650 

Nasazení mimo plán 

Kusů Cena kg 

Kapr K3 80 13000 200 



Plán činností v roce 2014 

• První brigáda 22.3.2014 – příprava na výlov 

• Výlov Mlýnského rybníka – 29.3.14 podrobnosti budou 
zaslány, účast všech členů nutná 

• Dětské rybářské závody – 14.6.2014 

• Nově pravidelné činnosti, především kontrolní, 1x měsíčně, nebo 
podle potřeby: 

– Stav hladiny – zaznamená se  

– Stav požeráku – dluže, drážky  

– Stav odtokového objektu – stavidla, česle – vyčištění 

– Stav vývařiště a koryta pod vývařištěm  

– Stav opevnění návodní strany hráze  

– Stav vzdušné strany hráze – zamokřená místa signalizují průsaky  

– Stav břehů celé nádrže  



Nový občanský zákoník - 
transformace občanských sdružení 
 

• Transformace občanských sdružení na spolky proběhne z velké části 
automaticky. 

• Do tří let (tj. do 1. 1. 2017) mají např. povinnost přizpůsobit své 
stanovy právní úpravě NOZ (§ 3041 odst. 2). Je nutné, aby spolky 
ze svých stanov odstranily ta ustanovení, která jsou v rozporu s 
kogentními ustanoveními NOZ.  

• Do dvou let bude dále potřeba přizpůsobit nové právní úpravě svůj 
název (§ 3042).  

• Do tří let bude též potřeba doplnit do rejstříku spolků údaje, které 
tam nebudou automaticky překlopeny ze seznamu občanských 
sdružení (resp. ze základních registrů). 



Povodně 2013 



Povodně 2013 
 



Povodně 2013 



Povodně 2013 



Povodně 2013 


