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Z Á P I S 
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 4. 4. 2018    

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

• Stávající nájemce chaty „Rybářka“ u jezera v Sadské nemá zájem o 
pokračování nájmu v roce 2018. Je zapotřebí objekt převzít a provést přepis 
odběru el. energie  zpět na MO Nymburk. 

• Další jednání dnešní výborové schůze bude zaměřeno na přípravu členské 
volební schůze. 

• Soustředění výboru MO v místě konání schůze bude v sobotu 7.4.2018 
v 08:00 hod. 
 

Jednatel: 
Došlá pošta : 
Provedl seznámení s došlou poštou a zápisem z jednání výboru ze dne 21.3.2018. 

• MěÚ Nymburk odbor životního prostředí nám předal vyhodnocení monitoringu 
kyslíkových poměrů na řece Labi. V roce 2017 byly zaznamenány dvě 
epizody se skokovým úbytkem kyslíku bez negativního dopadu na rybí 
obsádku. Z výsledku měření lze usoudit, že zdroje znečištění se mohou 
nacházet v prostoru vodního díla Klavary, nebo Oseček, případně pod 
Kolínem. Měření provedlo Povodí Labe s.p. 

• Předložil upravený dvacetibodový program členské schůze. Jednotlivé body 
schůze byly prodiskutovány a odsouhlaseny. 

• Sekretariát ČRS z.s. SÚS byl vyrozuměn o termínu konání členské schůze. 

• Na jednání výboru byl pozván Ing.Bohuslav Kubín, který bude navržen na 
předsedu volební komise. 

  
Hospodář :     
 

• V neděli 1.4.2018 byl proveden odlov candátů určených k reprodukci. Celkem 
sloveno 41 candátů velikosti 45 – 70 cm. Ryba ve velmi dobré kondici byla 
přemístěna do chovného rybníka. V rámci této brigády byla zhotovena nová 
lávka k požeráku (gbelu). 

• Proběhlo jarní vysazování pod kontrolou zástupce SÚS Praha, vysazeno 4,7 
tuny kapra, 0,3 tuny amura a 250 kg štiky Š3. 

• K dnešnímu datu zaplaceno 700 členských příspěvků dospělých, 11 
čl.př.dorostenců a 67 čl.př. dětí. 

 
Trunecký:    
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• Jsou k dispozici výsledky kontrol členů rybářské stráže, 338 kontrol provedl 
Otto Hlaváček. 

• O výsledcích budu informovat členskou schůzi. 
Kemr: 
 

• Byla provedena kontrola hotovosti v pokladně, po dnešním prodeji 
povolenek je pokladní hotovost 61 049,- Kč. 

• Stav prostředků na účtu organizace bude sdělen členské základně 7.4.2018. 
 
Hrstka: 
 

• 5.května 2018 bude uskutečněno místní kolo Zlaté udice 2018 na 
Remanenci. Závod je určen pro mládež MO Nymburk a zvané hosty, zápis 
k závodu v 07:00 hod. Vlastní závod 08:00 až 11:00 hod. Propozice bude 
umístěna na web MO a do Info skříněk. 

          
     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. 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. 
   

3. Upravit program členské schůze dle dnešních připomínek. 
T: 4.4.2018                                                                                      Z: jednatel 

            Úkol splněn v termínu. 
    Nové úkoly: 
  

4. Převzít objekt Rybářka od nájemce. 
T: 15.4.2018                                           Z: předseda + člen dozorčí komise 
 

5. Zajistit převod odběru el.energie zpět na MO Nymburk. 
T: 30.4.2018                                                                                   Z: předseda 

 
 

Příští schůze výboru se svolává                     
úterý 17.dubna 2018, od 17:00 hod TESKO 

 
V Nymburce  5. 4. 2018                                                                 zapsal: Vetešník 
 

 


