
  MO ČRS Nymburk, Sportovní 142,  Nymburk,  28802 

 

Zápis 

z členské schůze Českého rybářského svazu 

Místní organizace Nymburk 

konané 16.3.2013 v obecním domě Kokos v Nymburce 

 

Program: viz příloha č.1 

Účast:   viz prezenční listina 

1. Jednání schůze zahájil místopředseda MO JUDr. Urbanec v 9.10 hod. Přednesl program 

schůze, k němuž nebylo připomínek a byl jednomyslně schválen. 

2. Následovala minuta ticha k uctění památky členů zesnulých v minulém roce. 

3. Zvolena byla mandátová komise ve složení Vetešník, Procházka a Vlček. Pro hlasovalo 219 

členů, 1 se zdržel hlasování 

4. Předseda mandátové komise konstatoval, že členské schůzi je přítomno 220 členů 

z celkového počtu 637 dospělých členů a tudíž schůze není usnášení schopná. Proto řídící 

schůze ve smyslu čl. 21, odst.2, písm. a),b) Jednacího řádu ČRS  schůzi na 15 min přerušil. 

5. Po uplynutí 15 min. pokračovala ČS volbou návrhové komise. Zvoleni byly všemi hlasy Dvořák 

st, Šimůnek J. a Božek St. 

6. Zprávu o činnosti organizace za rok 2012 přednesl předseda MO Mgr. Šanko. Zpráva je 

založena ve složce ČS 2013. 

7. Zprávu účetní a účetní závěrku přednesl za paní Starou jednatel pan Dvořák. Zpráva založena 

ve složce ČS 2013. 

8. Zprávu  hospodáře přednesl pan Šimůnek Vlastimil. Informoval o stavu našich revírů, počtu 

ulovených ryb a průběhu zarybňování v minulém roce, vytkl některým členům stále se 

opakující závady ve vyplňování úlovkových listů. Také vysvětlil členům proč nelze jednat o 

přechodu na samostatné hospodaření, a co tomu brání.   

9. Zprávu dozorčí komise přečetl její předseda pan Piskáček 

10. O průběhu fotosoutěže a zprávu o práci s mládeží přednesl ing. Hrstka, který v závěru 

odměnil tři nejúspěšnější autory snímků. 

11. Přestávka - občerstvení 

12. Následovala diskuze. Úvodem diskuze navrhl předseda MO  pan Mgr. Šanko aby se členská 

schůze zabývala myšlenkou zřízení revíru místního významu. K takovému rozhodnutí není 

nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů ale jen nadpoloviční většiny zúčastněných.  

Po delší diskusi bylo rozhodnuto svolat na toto téma novou členskou schůzi a to ještě do 

konce května t.r. Úkol byl zanesen do usnesení a do plánu práce na rok 2013. Dále vystoupil 

v diskusi pan Studený, který navrhuje za účast na schůzi započítat členovi 5 brig. hodin. 

Předpokládá, že by se tím zvýšila účast členů na schůzích. Další diskutující pan Svoboda dobře 

ohodnotil prezentaci ing. Hrstky o vyhodnocení fotosoutěže a o práci s mládeží. Poděkoval za 

práci výboru MO ale současně uvedl názor, že by bylo třeba zlepšit marketingovou činnost 

výboru. Navrhuje např. vypracovat malou analýzu stavu MO v případě samostatného 

hospodaření nebo jak a co bude v případě zřízení RMV )revír místního významu). Tyto 



informace by měly být k nahlédnutí na webových stránkách MO. Současně doporučuje 

výboru zlepšit marketingovou činnost při zajišťování účasti členů na členských schůzích. Další 

diskutující pan Vavroch požadoval prakticky totéž tzn. zvýšit informovanost členské základny 

jak by to bylo s RMV nebo v případě samostatného hospodaření. Tyto poznámky členů byly 

zahrnuty do usnesení a výbor se jejich řešením bude zabývat. Pan Malý ve svém diskusním 

příspěvku navrhl několik opatření jejichž zavedením by se mohl snížit počet návštěv rybářů 

z jiných organizací a územních svazů. Navrhuje: - zvýšení lovné míry vybraných druhů ryb, 

denní úlovek l ks ušlechtilé ryby, z vybraných druhů ryb max. 2 ks týdně, zavedení horní míry 

kapra, zrušit hájení ryb od 16.3. do 1.5. a zveřejňovat zarybnění revíru ale min. 7 dní po 

zarybnění  hájit. Také těmito připomínkami se bude výbor zabývat a připraví na ně odpověď. 

Posledním diskutujícím byl pan Bělský, který seznámil členy MO se svojí korespondencí se 

SÚS a Radou ČRS, kterou se dožaduje zdůvodnění zamítnutí jeho stížnosti na omezení práv 

při rozhodování o samostatném hospodaření. Bohužel tato situace je pro výbor neřešitelná, 

protože změnou jednacího řádu se Sněm ČRS nezabýval a jedinou odpovědí je skutečnost, že  

se v současné době shromaždují připomínky k JŘ a jeho úprava je plánována až v roce 2014.  

 

13. Plán práce MO na rok 2013 přednesl jednatel pan Dvořák. 

 

14. Předseda návrhové komise pan Dvořák přednesl návrh usnesení, který byl přijat všemi  hlasy 

přítomných.    

 

15. Řídící schůze JUDr. Urbanec závěrem poděkoval členům za práci ve prospěch organizace, 

členům výboru za dosavadní práci pro MO a popřál všem pevné zdraví a hodně rybářských 

úspěchů na našich revírech a ve 12,45 hod. členskou schůzi ukončil. 

 

 

V Nymburce 16.3.2013 

 

 

        Mgr.  Šanko Jan  -  předseda MO 

         

 

JUDr. Urbanec    -  místopředseda 

 

         

Zd. Dvořák         -   jednatel 

 

 

 

 

 

 


