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Z Á P I S 
z výborové sch ůze ČRS MO Nymburk, konané dne 28. 11. 2017     

_________________________________________________________________ 
 
Přítomni: Dvořák,Vetešník,Strnad,Trunecký,Rynekr,Šimáně a Hrábek.                   
Omluven:  Hrstka a Kemr.              
Za dozor čí komisi: Tykva, Dvořák a Semecký. 
Omluven:  0 
Hosté :       0    
             
Průběh jednání : 
 

Jednání výboru zahájil p ředseda MO. 
• Seznámil přítomné s rozhodnutím KÚ Středočeského kraje ve kterém 

reaguje na odvolání ČRS z.s.MO Nymburk proti rozhodnutí MěÚ 
Nymburk OŽP, kde bylo povolen odběr vody ze dvou nádrží 
v k.ú.Bobnice. Tyto nádrže( Koupaliště a Skála) jsou od obce Bobnice 
pronajaty a zahrnuty do revíru RMV 411 163 – Labe 21A. 
 
Krajský úřad rozhodl tak, že povolil max. odběr vody v množství 304 m³ 
za rok. Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání. 

• MO Nymburk bere toto rozhodnutí na vědomí a bude jednat OÚ Bobnice 
o vypracování nové nájemní smlouvy kde budou tyto okolnosti zahrnuty. 
Sportovní rybolov v roce 2018 bude umožněn pouze na vodní nádrži 
„Skála“. Na „Koupališti“ již byly zahájeny stavební práce s cílem 
revitalizace nádrže dle schválené projektové dokumentace. Na tuto akci 
získala obec Bobnice dotační titul a po předání díla budou podmínky 
sportovního rybolovu upraveny dle podmínek poskytnuté dotace. 

 
Jednatel : 

 
Došlá pošta : 
 
    ČRS SÚS Praha:                                                       Faktura za 600 kg cejna.  
    Rybářství Chlumec nad Cidlinou a.s.:                        Faktura za 30q kapra I.třídy 
    Krajský ůřad Středočeského kraje –OŽP a zemědělství: Rozhodnutí o odvolání   
    ČRS z.s., MO Nymburk, proti povolení odběru povrchové vody ze dvou nádrží   
    v k.ú. Bobnice. 
        
  Hospodá ř :  

• Předložil návrh bližších podmínek rybolovu na období 2018 – 2019 pro 
RMV 411 163 – Labe 21A. 

• Předal plán prodeje povolenek k rybolovu na rok 2018. Plán prodeje je 
přiložen v příloze zápisu a bude umístěn na web MO a do informačních 
skříněk organizace. 
 

Trunecký :   
• Podal informaci o jednání na OŽP MěÚ Nymburk ve věci změn prodeje 

státních rybářských lístků. 
  
 Rynekr :  

• Připomenul  termín halových závodů mládeže v RT, sobota 
2.prosince 2017 ve sportovní hale ZŠ RAF v Nymburce. Organizačně 
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zajišťuje Rynekr a Hrstka, MO Nymburk bude při vyhlašování 
výsledků zastupovat předseda s jednatelem. 

       
  DK - Tykva : 

• Na jezeře v Sadské se vyskytuje 20 – 25 kormoránů. 
• Předložil vyúčtování poskytnuté dotace od Města Sadská. 

 
     Kontrola úkol ů:                                                                                                                                                                                  
    1.  Zajistit proškolení brigádníků se zásadami BOZP dle metodiky ČRS SÚS    
         Praha. Školení bude provedeno vždy před zahájením pracovní činnosti a bude    
         proveden zápis do presenční listiny.  
         Úkol trvalý.  Z: Referenti brigád + člen výb. pov ěřený organizací brigády. 
 
   2.  Organizačně zajistit sčítání kormoránů ve vypsaných termínech roku 2017 a   
        2018. 
           T: 28. 2. 2018                                                                                      Z: Strnad       
            Termín úkolu nebyl ukončen. 
 
   3. Provést inventuru majetku MO NBK. 
       T: 31.12. 2017                                           Z: předseda inventariza ční komise 
        Termín úkolu nebyl ukončen. 
 
  
   4. Vypracovat plán prodeje povolenek na rok 2018 včetně termínu školení nových    
     členů. 
     T: 28.11.2017                                                                                           Z: Strnad 
 
   5.  Vypracovat bližší podmínky rybolovu na revírech RMV pro rok 2018. Materiál   
        bude připomínkován a schválen na příštím výboru MO. 
        T: 28.11.2017                                                                                         Z: Strnad 
        Úkol byl spln ěn. 
   6.  Zajistit prodejní místo povolenek v Sadské. 
        T: 28.11.2017                                                                                        Z: Dvo řák  
        Úkol byl spln ěn. 
   7. Provést kontrolu chaty „Rybářka“ v Sadské, kontrolu zaměřit na zajištění objektu,     
       provedení zimních opatření a úklidu. 
      T: 30.11.2017                                                                         Z: Dvo řák+Vetešník  
       Úkol nebyl spln ěn, nový termín 12.12.2017. 
 
 

Příští sch ůze výboru se svolává:  

Úterý 12. prosince 2017, od 17:00 hod TESKO 
 
 
 
V Nymburce  29. 11. 2017                                                                  zapsal: Vetešník 
 

 


