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Z Á P I S 
z výborové sch ůze ČRS MO Nymburk, konané dne 21. 2. 2018    

_________________________________________________________________ 
 
Přítomni: Dvořák, Hrstka, Kemr,Vetešník,Strnad,Trunecký,Rynekr a Šimáně .                  
Omluven:  Hrábek.        
Za dozor čí komisi: Tykva a Dvořák Zd.ml. 
Omluven: Semecký 
Hosté :       0    
             
Průběh jednání : 
 
Jednání výboru zahájil p ředseda MO . 

• Zhodnotil průběh „Tradičního rybářského plesu“ , který byl opět 
organizačně připraven. Poděkování patří celému výboru a dozorčí 
komisi za zajištění tomboly a její prezentování v předsálí Obecního 
domu. 

• Další ročník plesu 2019 je již připravován, sál je objednán na termín 
sobota 9.února 2019 s hudbou ESO Kolín. 

• Příští výborová schůze bude především o přípravě členské schůze MO 
Nymburk a organizaci voleb do nového výboru a dozorčí komise. 

 
Jednatel :    

• Seznámil výbor s došlou poštou. 
• Obdržel jsem od účetní zpracovaná daňová přiznání, která byla cestou 

datové schránky předána na Finanční úřad v Nymburce. Vypracoval 
jsem nové přiznání daně z nemovitostí, kde byla zohledněna změna, 
kolaudace přístavby skladu materiálu v areálu Sportovní 142 
v Nymburce. Přiznání bylo rovněž podáno na Finanční úřad 
v Nymburce. 

• Začal jsem připravovat seznam kandidátů do nového výboru a dozorčí 
komise. Přišla přihláška do nového výboru MO od Jakuba Kemra 
s nabídkou pomoci se správou IT technologií a marketingem. Všichni 
dobře víme, že v této oblasti je tato pomoc důležitá a žádoucí. 

Došlá pošta  : 
 
   ČRS SÚS Praha:                    Cestovní náhrady zaměstnanců a funkcionářů ČRS.           
   ČRS SÚS Praha:                    Pozvánka na aktiv vedoucích rybářských kroužků. 
   Město Nymburk OŽP:             Mimořádná manipulace na vodním díle Nymburk. 
   Agro Sokoleč a.s.:                   Faktura za 3,8 t pšenice.             
          
Hospodá ř :       

•  Bylo přivezeno 3,8 tuny krmení pro naše chovné rybníky, další krmení 
za výhodnou cenu je rovněž zajištěno. 

• Dostávám nabídky na odběr ryb pro letošní rok. 
• Prodej povolenek probíhá podle plánu, k dnešnímu dni vybráno za 

členství, povolenky a brigády 825 000,- Kč. 
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Trunecký:     
• Přetrvává nešvar a neplnění základní povinnosti člena ČRS z.s. o to 

odevzdání vyplněného úlovkového lístku v termínu do 15.ledna 
následujícího roku. Je potřeba to členům znova vysvětlit, MO tím i 
přichází o ryby z redistribuce. 

• MO Nymburk a MO Poděbrady mají nejlepší výsledky v počtu kontrol 
rybářské stráže a zadržených povolenek. 

• Navrhuje příští ples zatraktivnit např. předtančením, módní přehlídkou 
nebo pozváním zajímavého interpreta. 
 

Kemr :              
•  Probíhá vyúčtování plesu, bylo prodáno 183 vstupenek za 45 750,-Kč, 

tombola byla rovněž prodána. Lze říci, že ples nebude opět ztrátový. 
• Nižší účast byla zapříčiněna chřipkovou epidemií a probíhajícím školními 

prázdninami.  
Hrstka:    

• Obdržel jsem žádost SÚS k umožnění rybářských závodu pro 30 
družstev v nonstop závodu po dobu 52 hod. Výtěžek závodů bude 
věnován na charitativní účely. Termín závodů 31.5. – 3.6.2018. 
Požadovaný revír k uskutečnění závodů -  jezero SADSKÁ. 
 
Výbor MO Nymburk s uskutečněním této akce nesouhlasí z důvodu 
nedostatečného prostoru, složitým majetkovým vztahům a omezením 
rybářského práva pro členy SÚS. 

         
          
     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. 
                      
  

5. Zajistit označení revírů dle metodiky SÚS ČRS č.j.1902/2017 ze dne 
15.12.2017 včetně fotodokumentace a popisu umístění. 

           T: 31.10.2018                                                                      Z: hospo dář 
           Termín úkolu nebyl ukončen. 
 
    

6.  Předložit návrhy k sestavení rozpočtu MO Nymburk pro rok 2018. 
          T:  7.2.2018                                                                  Z: členové výboru a DK 
           Rozpočet bude sestaven 7.3.2018. 
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Příští sch ůze výboru se svolává:  

Středa 7. března 2018, od 18:00 hod TESKO 
 
 
 
V Nymburce  22. 2. 2018                                                                 zapsal: Vetešník 
 

 

 

 


