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

Zápis z členské schůze Českého rybářského svazu, z.s.                                                 

Místní organizace Nymburk                                                                                                 

konané dne 16.dubna 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 09:05 hod. 

Připomenul, že členská schůze MO Nymburk probíhá v roce 110. výročí organizovaných 

rybářů v Nymburce. Z tohoto důvodu bude mít schůze k tomuto výročí upravený program. 

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

3. Volba mandátové komise (Cafourek, Procházka a Červinka). Navržení členové mandátové 

komise byli odsouhlaseni. Volba návrhové komise (Dědourek, Miroslav,Jelínek Vladimír a 

Baytalon Miroslav ).  Návrhová komise byla rovněž odsouhlasena. 

4. Předseda mandátové komise J.Cafourek oznámil, že členské schůzi je přítomno 158 členů                                             

a   členská schůze není usnášeníschopná. V souladu se Stanovami a jednacím řádem ČRS byla 

členská schůze v 09:12 hod přerušena a v 09:30 hod se svolává náhradní členská schůze. 

Řídící schůze požádal přítomné, aby zůstali v jednacím sále, v době do zahájení náhradní 

schůze byla uskutečněna prezentace o historii MO Nymburk. Velmi zajímavý materiál 

předvedl a okomentoval Ing.David Hrstka. Prezentace historie MO bude umístěna na web 

organizace. 

5.  V 09:30 hod byla zahájena náhradní schůze, která je již usnášeníschopná. Úvodní slovo 

provedl předseda MO Nymburk, přivítal přítomné a krátce připomenul historii nymburských 

rybářů. Vyjádřil spokojenost s návratem členů, kteří za předchozího vedení z organizace 

odešli. 

6. U příležitosti 110. výročí založení organizace výbor MO udělil vyznamenání dlouholetým 

členům p. Bělskému, Hubáčkovi a Piskáčkovi.                                                                    

Čestné uznání za mimořádné zásluhy a práci v organizaci obdrželi : Božek, Stránský, Šlanc, 

Doležal a Hozák.                                                                                                                        

Čestný odznak ČRS III. stupně – bronzový udělený SÚS obdržel:Tykva, Šimáně a Vlastimil 

Dvořák .           

Čestný odznak ČRS II. stupně – stříbrný udělený SÚS obdržel:Hrstka David , Dvořák 

Zdeněk, Dvořák  Vladimír a Vetešník Jiří.                             

Čestný odznak ČRS I. stupně – zlatý propůjčený Radou ČRS obdržel  Jiří  Havlina  za 

dlouholetou práci s mládeží.  
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7. Řídící schůze seznámil přítomné s programem schůze a tento byl členskou schůzí bez 

připomínek schválen. 

8. Zprávu o činnosti MO Nymburk  přednesl předseda MO Zdeněk Dvořák.  Ve svém 

vystoupení se zaměřil na úspěšné i neúspěšné výsledky práce výboru jako celku. 

Mezi úspěšné vyzdvihl: návrat členů do MO, zvětšení členské základny o nové členy, získání 

pachtu chlebského rybníka na 10 let, práci s mládeží, pronájem chaty „Rybářka“ u jezera 

Sadská na 5 let, velký zájem členů o povolenku na RMV, prodej povolenek na rok 2016 po 

dobu nemoci hospodáře J. Strnada a dobrou spolupráci s dozorčí komisí.                                                                                                                                    

Za neúspěchy lze považovat: Malou aktivitu některých členů rybářské stráže.                 

Konstatoval, že udržovat v majetku chatu v Sadské zbytečně odčerpává náklady 

organizace. Z hlediska chodu organizace je v podstatě nepotřebná a výbor MO navrhuje 

tento majetek prodat.   

9. Zprávu účetního a návrh rozpočtu na rok 2016 přednesl předseda MO. Výnosy z činnosti 

organizace v roce 2015:  1 440 388,-Kč, roční výdaje : 1 442 106,- Kč.              

Hospodářský výsledek -1 718,-Kč.             Stav na účtu: 733 854,- Kč.                                     

Nákup ryb za rok 2015:    509 943,- Kč.                                                                                        

Náklady na děti a mládež:   65 937,-Kč                                                                                                 

Na rok 2016 se plánuje vyrovnaný rozpočet  s plánovanými  náklady a výnosy ve výši  

1 796 150,- Kč.                               

10. Zprávu hospodáře přednesl zástupce hospodáře Josef Trunecký . Zarybňování revírů 

proběhlo a bude probíhat v souladu se zarybňovacím plánem. Revíry po zarybnění 

neuzavíráme. Dosažené úlovky za rok 2015 vypovídají o dobrém zarybnění.                  

V roce 2015 bylo dle sumáře úlovků na jednotlivých revírech uloveno:                           

411 053 Labe 21 :                                             3 814 ks ryb o hmotnosti    9 047 kg.                                                               

411 065 Mrlina1 :                                             320 ks ryb o hmotnosti          619 kg                                                                        

411 133 Sadská :                                               545 ks ryb o hmotnosti       1 322 kg                                                                  

411 163 Labe 21 A  RMV:                               2 358 ks ryb o hmotnosti    5 544 kg 

Celkem na revírech MO uloveno:  7 037 ks ryb o hmotnosti   16 532 kg. Průměrná váha 

na jeden kus 2,349 kg.                                                                                                                       
Dále upozornil na špatně vyplněné sumáře úlovků, kde je ze strany rybářů tomuto nevěnována 

patřičná pozornost. Povinnost každého rybáře odevzdat vyplněnou povolenku do 14 dnů po 

ukončení její platnosti je rovněž řadou členů nedodržena.  

11.  Zprávu vedoucího rybářských stráží přednesl p.Josef Trunecký, informoval o činnosti 

rybářských stráží. Každý člen RS při kontrole musí označit provedení kontroly do povolenky, 

aktivita členů RS bude vyhodnocována. Je potřeba zvýšit kontrolní činnost na revíru Labe 21, 

na tento revír je vyvíjen vysoký tlak a často zde dochází k porušování stanovených podmínek 

rybolovu. Jedná se zejména o úsek mezi elektrárnou Nymburk k jezu elektrárny Hradištko.  

12. Zprávu dozorčí komise přednesl předseda DK J.Tykva. Celá dozorčí komise je pravidelně 

zvána na jednání výboru MO. V průběhu roku jsou výboru předkládány zápisy o kontrole 

stavu pokladny, knihy jízd vozidel MO a vysazování ryb. Členové dozorčí komise se aktivně 

zapojují do akcí pořádaných výborem (školení nových členů, organizace závodů a práce s 
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mládeží). V průběhu roku 2015 nebyly zjištěny závady v hospodaření a  nakládáním se 

společným majetkem organizace. Vyzdvihl přínos správce objektu pana Josefa Šimáně za 

přípravu objektu TESKO při prodejích povolenek, školeních a pořádání akcí pro děti a 

mládež.  

13. 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. 

14. Schválení kooptace nového člena výboru a volba delegáta na Konferenci SÚS v 

 Průhonicích. V roce 2015 z pracovní důvodů z výboru organizace odstoupil Milan Sixta, 

výbor na uvolněné místo kooptoval pana Ladislava Hrábka. Členská schůze většinou 

kooptaci schvaluje. Výbor MO Nymburk navrhuje za delegáta na Konferenci SÚS 

jednatele MO Jiřího Vetešníka, členská schůze delegáta schvaluje. 

15. Návrh plánu práce na rok 2016 přednesl Ing. Hrstka, plán je rozdělen na čtvrtletí. Plán 

práce byl členskou schůzí bez připomínek schválen. Plán práce je uložen ve složce čl. 

schůze 2016.  

16. Přestávka 11:00 – 11:30 hod. Během přestávky podáno občerstvení. 

17.Řešení otázky jezera Sadská. Zprávu o všech uskutečněných jednáních přednesl předseda  

MO.  Výbor povede další jednání s majiteli pozemků okolo jezera, tak aby nedocházelo ke 

zbytečnému napětí mezi rybáři a majiteli pozemků. Město Sadská zahájilo rekultivační práce 

a úpravu břehů okolo jezera. Cílem je získání rozhodnutí o vyjmutí vodní plochy 

z dobývacího prostoru. Se souhlasem majitele pozemků u jezera BG Technik dojde k realizaci 

propojení jezera ze Starým Labem. Toto opatření přispěje ke zlepšení kvality vody. Byla 

uzavřena dohoda Městem Sadská, že rybáři pokud se prokáží platným státní rybářským 

lístkem nebudou platit za odstavení svého motorového vozidla na parkovištích u jezera.  

18. Diskuze. Řídící sdělil přítomným, že diskutující nebudou ve svých vystoupeních 

omezování časovým limitem. Diskuze ale bude ukončena ve 12:45 z důvodu projednání 

návrhu usnesení a schválení předložených zpráv. Sál je pronajat do 13:00 hod. Diskuse 

byla zahájena v 11:50 hod. 

Prvním diskutujícím byl pan Vlastimil Šimůnek. Z jeho jednotlivých vystoupení 

zaznamenáno.            

 Výbor MO Nymburk připravil členům organizace jako dárek ke 110.výročí 

založení organizace omezení výkonu rybářského práva s možností přisvojení 20 ks 

ušlechtilých ryb. 

 Popsal,  jak za jeho působení ve funkci hospodáře probíhalo zarybnění revíru. 

 Z jistých informačních zdrojů se dozvěděl, že je autorem označení předsedy MO 

jako agenta STB s krycím názvem „PYLNÝ“. Tato informace byla nalezena na 

místech označení revírů MO. Členské schůzi ale průhledně podsouvá myšlenku, že 

vzhledem k jeho bývalé pracovní pozici generálního ředitel firmy, která své 

zakázky realizovala na území SSSR agentem STB či osobou spolupracující s KGB 

mohl být. Autorem či iniciátorem této kampaně proti předsedovi MO ale v žádném 

případě není. 
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 Konstatoval,  že současný předseda MO je nejhorším předsedou v historii 

organizace. 

 Dotaz na prodej krajské hostovací   povolenky pro nečlena MO na celý rok, má 

zjištěno, že k tomuto případu v roce 2015 došlo. 

 Navrhuje za účast na členské schůzi organizace odečíst 5 hodin z brigád. 

           Dalším diskutujícím byl předseda organizace Zdeněk Dvořák. 

 Reaguje na vystoupení pana Šimůnka. Vysvětluje, že na pracovní pozici 

generálního ředitele firmy byl jmenován po roce 1989. Předložil lustrační 

osvědčení, kde o jeho spolupráci s uvedenými strukturami není žádný záznam. 

 Vystoupení pana Šimůnka je účelové se snahou zjevně poškodit mojí pověst.   

           Dalším diskutujícím byl pan Alois Bělský. 

 Zpochybňuje bližší podmínky rybolovu na RMV, kdy z jeho pohledu došlo 

k nezákonnému omezení práv členů MO při výkonu rybářského práva. 

  Jan Tykva 

 Bližší podmínky rybolovu na RMV a omezení počtu ryb byl návrh z pléna členské 

schůze v roce 2015, byl většinou přítomných odsouhlasen a schválen usnesením 

členské schůze. 

 Navrhuje nové hlasování o počtu přisvojených ušlechtilých ryb. Většinovým 

počtem hlasů bylo ustanovení pro omezený počet ryb odsouhlaseno i pro rok 2016. 

Dalších několik příspěvků bylo zaměřeno na podmínky výkonu rybářského práva na 

RMV (omezení počtu ušlechtilých ryb a způsob chytání dravců atd.). 

19.   Projednání a schválení návrhu na usnesení.Předseda návrhové komise předložil návrh na 

usnesení z členské schůze MO Nymburk. Řídící schůze přečetl  návrh  usnesení z 

členské   schůze MO ČRS Nymburk  a nechal o obsahu usnesení hlasovat. Návrh 

usnesení byl většinou členů přijat a schválen. 

20.    Závěr schůze. Závěrečné slovo přednesl předseda organizace, členům a výboru MO 

poděkoval za vykonanou práci v uplynulém období a popřál pevné zdraví a mnoho 

pěkných chvil u vody. 

            Řídící schůze  členskou schůzi ve 12:50 hod. ukončil.  

V Nymburce 20.dubna 2016 

 

                                                       Zdeněk Dvořák – předseda ČRS z.s. MO Nymburk 

                                                       Ing. David Hrstka Ph.D. – místopředseda                      

                                                       Jiří Vetešník – jednatel  
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