
 MO ČRS z.s., Nymburk, Sportovní 142,  Nymburk, 288 02                                                                                                                             

Zápis z členské schůze Českého rybářského svazu, z.s.                                                 
Místní organizace Nymburk                                                                                                 

konané dne 7.března 2015 v Obecním domě v Nymburce 

Program : viz příloha č.1.                                                                                                                                           
Účast: viz prezenční listina a zpráva mandátové komise 

1. Jednání členské schůze MO Nymburk zahájil jednatel  MO J.Vetešník v 09:15 hod. Přivítal  
přítomné a předsedu  ČRS SÚS p.Dušana Hýbnera. Přítomní byli seznámení s programem 
schůze, který byl schválen bez připomínek. 

2. Přítomní byli vyzvání k uctění památky zesnulých členů povstáním a minutou ticha. 

3. Volba mandátové komise (Procházka J.,Cafourek J. a Novák L.).Navržení členové 
mandátové komise byli odsouhlaseni. 

4. Předseda mandátové komise J.Cafourek oznámil, že členské schůzi je přítomno 187 členů 
z celkového počtu 670 dospělých členů a členská schůze není usnášení schopná. Řídící 
schůze v souladu s čl.21,odst.2,písm. a),b) Jednacího řádu ČRS schůzi na 15 minut přerušil 
a po uplynutí této doby zahájil náhradní schůzi již usnášení schopnou. 

5. Následuje volba návrhové komise, navrženi p.Bultman Alois, Stehlík Milan a Kemr Jakub. 
Navržení členové byli jednomyslně odsouhlaseni. 

6. Zprávu o činnosti MO Nymburk a jeho nového výboru přednesl předseda MO Zdeněk 
Dvořák. Informoval o hlavních jednáních zejména okolo revíru jezero Sadská a 
neúspěšném pronájmu chaty Rybářka. Vyzdvihl dobrou spolupráci s novou dozorčí komisí 
a hospodářským výborem. Ocenil práci členů výboru s rybářskou mládeží. Celá zpráva 
předsedy MO je založena ve složce ČS 2014. 

7. Zprávu účetního a návrh rozpočtu na rok 2015 přednesl předseda MO. Rozpočet na rok 
2014 byl 1.582 tis Kč a byl vykázán zisk 29 000,-Kč. Na rok 2015 je navržen rozpočet 
1.596 tis Kč. Zpráva účetního s účetní uzávěrkou je založena ve složce ČS 2014.    

8. Zprávu hospodáře přednesl Jan Strnad. Podal informaci o zájmu o povolenky na RMV, 
vysazování ryb na RMV a do revírů zahrnutých ve společném rybolovu. Vlastní výroba 
kapra na chovných rybnících činila v roce 2014  2.615 kg. Zprávu doplnil jednatel MO o 
podal informaci o výsledku vyšetřování otravy na Labi dne 13.10. a 21.10.2015, PČR 
případ odložila, nezvyklé chování a úhyn ryb byl způsoben vysokým obsahem chloru, 
který byl prokázán v ústí Lánské struhy. Původce znečištění nebyl doposavad zjištěn. 
Zpráva hospodáře je založena ve složce ČS 2014.  

9.  Zprávu vedoucího rybářských stráží přednesl p.Josef Trunecký, informoval o činnosti 
rybářských stráží a pokračování součinnostních kontrol s Policií ČR. V roce 2014 nebyl 
řešen ani jeden člen MO Nymburk za porušení podmínek výkonu rybářského práva. 



10. Zprávu dozorčí komise přednesl předseda DK J.Tykva. Celá dozorčí komise je pravidelně 
zvána na jednání výboru MO. Informoval o problémech s volbou předsedy DK, které 
vyústily k odstoupení řádně zvoleného člena DK PaeDr.Šafaříka. Z tohoto důvodu DK 
kooptovala jako třetího člena DK pana Vlastimila Semeckého, který byl členské schůzi 
představen. Schválení nového člena DK bude součástí usnesení odst.1 Členská schůze 
schvaluje …… Zápisy o průběžné kontrolní činnost  DK v roce 2014 jsou předkládány 
výboru MO. 

11. Fotosoutěž a práce s mládeží – vystoupil Ing.Hrstka, informoval o výsledcích soutěžního 
družstva mladých rybářů, soustředěních rybářské mládeže na Tesku a čerpání grantů na 
tyto aktivity.Vystoupení bylo doplněno obrazovou projekcí. 

12. Přestávka – občerstvení.    

13.Návrh plánu práce na rok 2015 přednesl Ing.D.Hrstka, je rozvržen na jednotlivá čtvrtletí a 
celoroční úkoly. Plán práce je založen ve složce ČS 2014. 

14. Návrh výboru MO na změnu bližších podmínek rybolovu na revírech SÚS 2016-2017 a 
RMV na období 2015-2016 přednesl Ing.Hrstka. V návrhu je upřesněno ustanovení k počtu 
přisvojených ryb na RMV. Do 15.6. pouze v den lovu 1 ks kapra a ostatní rybu do celkové 
váhy 7kg. Od 16.6.si smí lovící ponechat navíc v den lovu 1ks dravé ryby 
(štika,candát,sumec nebo bolen). Na revíru 411 053 LABE 21 se zavádí ustanovení  K 70 a 
opatření dle zákona o ochraně životního prostředí tj.  nelze na lovných místech využívat 
stany, přístřešky apod. na rok 2016-2017. Nově se zavádí zákaz používání dvoj a troj 
háčků s výjimkou umělých vláčecích nástrah ( třpytky a woblery) na všech revírech, které 
obhospodařuje ČRS MO Nymburk na období 2016-2017. Nově se také na období 2016-
2017 ruší původní všeobecný zákaz rybolovu od 16. 3. do 30. 4. na všech revírech, které 
obhospodařuje ČRS MO Nymburk. Zákonné míry zůstávají jako v předchozích letech. 

15.Řešení otázky jezera Sadská. Zprávu o všech uskutečněných jednáních přednesl předseda 
MO. Graficky prezentovány vlastnické poměry ploch pod vodou a stanoviska majitelů 
k budoucnosti využití jezera, stále je vedeno jako dobývací prostor. Výbor povede další 
jednání s majiteli pozemků okolo jezera, tak aby nedocházelo ke zbytečnému napětí mezi 
rybáři a majiteli pozemků.         

16. Diskuze. Před vlastní diskusí upozornil jednatel MO o tom, že při prezenci bylo možnost 
vyzvednout přihlášky do diskuze a požádal diskutující o dodržení délky příspěvku na 
max.2 minuty. 

     Diskuzi zahájil předseda ČRS SÚS Dušan Hýbner.   

• Vyjádřil uspokojení, že nový výbor MO NBK začal v novém složení pracovat a 
dochází ke stabilizaci členské základny. 

• Radou ČRS byl 5.3.2015 schválen nový „Jednací řád“. 
• Vytvoření fondu na nákup nových rybářských revírů. 
• Jednotné nákupy ryb do revírů. 

p.Luděk Petržel                                                                                                                                    
Poukázal na obecně známé nešvary okolo vody. Např. zajíždění motorových vozidel, 
lov na více prutů, nastražené pruty bez dozoru, nepořádek apod. 



p.Martin Pipek  –  navrhuje na rok 2016-2017 omezení počtu přisvojených ulovených 
ryb na max.počet 20ks vybraných druhů ryb za rok na revíru 411 163 LABE 21A(tj. 
RMV).Po vyčerpání tohoto limitu je možné si zakoupit další povolenku k rybolovu.                                                                                                         

p.Vlastimil Šimůnek                                                                                                
Kritická slova k fungování výboru MO Nymburk.                                                      
Upozornění k situaci okolo jezera Sadská, není zákonné přistupovat na tlak majitelů 
pozemků pod vodní hladinou a platit nájem za využití vodní plochy. 

Neprojednání změnu nazvu organizace s členskou základnou. Bylo vysvětleno, že 
změna názvu byla vyvolána legislativní změnou a projednána s nejvyšším orgánem 
Radou ČRS.                                                                                                      

Navrhuje hlasování o vyslovení nedůvěry předsedovi MO Nymburk p.Dvořákovi. 
Řídící schůze na toto okamžitě reaguje a nechá hlasovat o důvěře v setrvání ve funkci 
předsedy MO Nymburk. Pro setrvání ve funkci hlasuje 180 členů, 1 člen proti setrvání 
a 6 členů se zdrželo hlasování.Členská schůze většinově souhlasí se setrváním 
Dvořáka ve funkci předsedy MO Nymburk. 

p.Alois Bělský                                                                                                                                                                                
Vyslovil nesouhlas s omezením diskuze na dobu 2 minut.                                            
Navrhuje lepší využití času při konání ČS, dlouhá zpráva o činnosti s mládeží,    
občerstvení rovněž je ztrátou času.                                                                                
Nesouhlasí se způsobem projednání dodatku podmínek rybolovu na RMV pro rok 
2015. 

p.Pipek                                                                                                                
Upozornil na nedostatek v informovanosti starších členů kteří nemají přístup na web 
organizace a jediným zdrojem jsou informace ze skříněk MO v Nymburce. Současný 
stav informací v těchto skříňkách je nedostatečný. 

17.     Předseda návrhové komise pan Alois Bultman přednesl návrh  usnesení z členské   
schůze MO ČRS Nymburk  a nechal o obsahu usnesení hlasovat. Obsah usnesení 
z členské schůze MO Nymburk odsouhlasilo 180 členů, 1 proti a 6 členů se zdrželo 
hlasování.  

18.    Řídící schůze Jiří Vetešník členskou schůzi ve 13:10 hod ukončil, všem členům a 
výboru MO poděkoval za vykonanou práci v uplynulém období a popřál pevné zdraví 
a mnoho pěkných chvil u vody. 

V Nymburce 20.března 2015 

                                                                                     

                                                              Zdeněk Dvořák – předseda MO ČRS NBK        

                                                              Ing. David Hrstka Ph.D. – místopředseda                      

                                                              Jiří Vetešník – jednatel  

  

 



 

 


