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Z Á P I S 
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 7. 3. 2018    

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

• Omluvil ze schůze výboru jednatele. Poděkoval členům výboru za 
dobrou organizaci plesu. Dále upozornil na nutnost přípravy organizace 
výroční členské schůze zvláště pak za bezproblémový průběh voleb 
nového výboru. Bylo dohodnuto, že přípravě VČS se bude výbor 
věnovat na mimořádné schůzce v sobotu 10:3. hned po ukončení 
školení nových členů.   

   
Došlá pošta : 
  

• Z došlé pošty je pro členy MO Nymburk nejdůležitější  informace o 
změně vyhlášky č.197/2004 Sb., kterou se provádí zákon č.99/2004 
Sb.,o rybníkářství, výkonu rybářského práva ,rybářské stráži,…. 
(zákon o rybářství). 
Počínaje 1.dubnem 2018 se mění  denní doby lovu ryb 
v mimopstruhovém revíru následovně: 

Duben,květen,červen,červenec,srpen a září:   od 4 do 24 hodin. 
Říjen, listopad,prosinec,leden,únor a březen:  od 5 do 22 hodin. 
 

 
   ČRS SÚS Praha:              Kalkulační listy pro rok 2018.         
   ČRS SÚS Praha:              Podmínky pro poskytování dotací „Dotační titul 17. “ 
                                            Informace pro členy rybářské stráže.  
                                            Změna denní doby lovu na mimopstruhových vodách. 
                                            Dotace – vícezarybnění. 
                                            Konference ČRS SÚS – Průhonice 22.9.2018. 
  Český statistický úřad:       Záznam o využívání údajů v registru osob. 
          
Hospodář :       

•  Podal informaci, že dosud bylo na povolenkách vybráno přes 1 mil.Kč 

• Dne 25.3. proběhne výlov chovného rybníku Olšový 

• Připomněl, že v sobotu 10.3. se koná školení nových členů 
 

 
Trunecký:    

• Dne 25.3. se koná v 9,00 hodin na Tesku školení rybářských stráží 

• Dne 30.3. se omluvil na výdej povolenek a zajistil náhradu – p. Tykva 
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Kemr :             

• V NKC vyzvedl zpět kauci 5.000 Kč za pronájem sálu na ples   

• Provedl vyúčtování všech záloh vydaných k zajištění plesu 
 
Hrstka:   

• Podal na MěÚ NBK dvě žádosti o grant na děti z nichž prošla pouze 
jedna ve výši 6.600 Kč na pořádání dětských závodů Zlatá udice 2018. 

• Provede kompletní aktualizaci webových stránek 

• Uvede informaci o konání brigád na Remanenci v měsíci březnu a to 
vždy v sobotu od 7,30 hod 

• Organizačně zajistí průběh školení nových členů dne 10.3.2018 
         
          
     Kontrola úkolů:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    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. pověřený organizací brigády. 
 
   2.  Organizačně zajistit sčítání kormoránů ve vypsaných termínech roku 2017 a   
        2018. 
         T: 28. 3. 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: hospodář 
           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 byl sestaven 7.3.2018. 

 
 

 
 

Příští schůze výboru se svolává: 

Středa 21. března 2018, od 18:00 hod TESKO 
 
 
 
V Nymburce  8. 3. 2018                                                                 zapsal: Dvořák 
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