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Z Á P I S 
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 17. 4. 2018    

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

• Přivítal členy nového výboru a provedl představení p.Stanislava Božka a 
Jakuba Kemra. 

• Provedl krátké zhodnocení členské schůze a průběh voleb do nového výboru 
a dozorčí komise organizace. Schůze a volby byly dobře připravené, 
poděkování patří všem, kdo členskou schůzi organizačně zajišťovali. 

• Zahájil volbu předsedy, místopředsedy, jednatele, hospodáře, zástupce 
hospodáře a ostatních funkcionářů nového výboru. 

• Výborová schůze zvolila: 
Zdeněk Dvořák                              předseda MO 
Ing.David Hrstka PhDr.                 místopředseda 
Jiří Vetešník                                   jednatel 
Jan Strnad                                                       hospodář 
Josef Trunecký                                               zástupce hospodáře 
Václav Kemr                                                    pokladník 
František Rynekr                               referent čistoty vod, vedoucí ryb.kroužku 
Josef Šimáně                                      správce objektu, práce s mládeží 
Ladislav Hrábek                                  brigádní referent 
Stanislav Božek                                  brigádní referent, práce s mládeží 
Jakub Kemr                                        IT.specialista, web, prezentace MO 
 
Dozorčí komise: 
Jan Tykva                                                        předseda DK 
Vlastimil Semecký                                           člen DK 
Zdeněk Dvořák ml.                                          člen DK 

Jednatel: 
Došlá pošta : 
Provedl seznámení s došlou poštou a zápisem z jednání výboru ze dne 4.4.2018. 

• Ochranný autorský svaz – Návrh smlouvy za hudební produkci na Rybářském 
plesu. 

• Tomáš Procházka, Pelhřimov – Faktura za 1,5 tuny kapra K2. 
  

Hospodář :     
 

• V sobotu 14.4.2018 jsme přivezli kvalitní násadu kapra K2 celkem 1,5 tuny. 
Ryba byla vysazena do chovných rybníků. 
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• V neděli 15.4.2018 dodáno (SÚS) 300 kg amura a 200 kg lína (p.Starka), 
ryba byla po přeložení vysazena do chovných rybníků. Děkuji za pomoc 
členům MO při sobotním i nedělním vysazování. 

• Správce rybníka ve Chlebích oznámil úhyn ryb,  (4 štiky, 4 amuři a 1 
tolstolobik). 

 
Trunecký:   

• Vyzdvihl dobrou organizaci při nakládce 1,5 tuny K2 v Krasoňově, ryba byla 
slovena na podložku. 

• Od tohoto dodavatele jsem dostal nabídku na dodání candáta a lína 
(podzim). 

• Na Avii je potřeba opravit stěrače, zámek dveří a vzduchování. 

• Předal jednateli k založení revizi elektro na objekt TESKO. 

• Spadlé stromy na Písteckém rybníku jsou již odstraněny, provedlo Povodí 
Labe s.p. Odtok z rybníka byl vyčištěn. 

Hrstka: 

• Grand na rybářské závody mládeže je připraven k podpisu. 

• Nabízí se sponzor na letní soustředění mládeže. 
Rynekr: 

• Letní tábor mládeže je již téměř kapacitně naplněn. 

• Proběhlo vápnění chovných rybníků. 
Šimáně: 

• Je zapotřebí zakoupit nové povlečení, stávající se již trhá a bylo již 
opakovaně opravováno. 

          
     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. Převzít objekt Rybářka od nájemce. 
T: 15.4.2018                                           Z: předseda + člen dozorčí komise 
Převzetí zatím neproběhlo, překážka je ze strany nájemce. 
Nový termín: 4.5.2018                          Z: předseda + člen dozorčí komise 
 

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

 
Nové úkoly: 
 

5.  Předat výpočetní techniku p.J.Kemrovi  
T: 30.4.2018                                                                                  Z: Trunecký 
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6. Zajistit opravu nákladního vozidla AVIA, popsané závady lze odstranit 
svépomocí po přistavení vozidla na základnu TESKO.  
T: 30.5.2018                                                                              Z: Trunecký 

7. Zakoupit nové povlečení. 
T: 31.5.2018                                                               Z: Šimáně + Vetešník 

 
 
Příští schůze výboru se svolává                     
pátek 4.května 2018, od 17:00 hod TESKO 

 
V Nymburce  19.4. 2018                                                                 zapsal: Vetešník 
 

 


