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

Zápis z členské schůze Českého rybářského svazu z.s.MO Nymburk                                                                              
konané dne 11.března 2017 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. Přivítal 
zástupce samosprávy obcí Ing.Lucii Šafránkovou (starostka obce Chleby) a Václava Franka 
(místostarosta města Sadská). 

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  
J.Procházka ).  Návrhová komise byla rovněž odsouhlasena. 

4. Předseda mandátové komise J.Cafourek oznámil, že členské schůzi není přítomna        
nadpoloviční většina členské základny a  členská schůze není usnášeníschopná. V souladu se 
Stanovami a jednacím řádem ČRS byla členská schůze v 09:15 hod přerušena a v 09:45 hod se 
svolává náhradní členská schůze. Přestávka byla využita k vydání občerstvení. 

5.  V 09:45 hod byla zahájena náhradní schůze, která je již usnášeníschopná. Řídící schůze 
seznámil přítomné s programem schůze, který byl členskou schůzí odsouhlasen.   

P R O G R A M členské sch ůze ČRS MO Nymburk konané dne 11. 3. 2017. 

Zahájení …………………………………………………………………….Vetešník 
Uctění památky zesnulých ……………………………………………...Vetešník 
Volba mandátové a návrhové komise  ……………………….………Vetešník  
Zpráva mandátové komise                                     předseda mandátové komise                                   
(Případné přerušení z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů MO) 

Schválení programu sch ůze ………………………………………….  Vetešník 
Zpráva o činnosti organizace…………………….. ……………………Dvořák 
Zpráva ú četního, návrh rozpo čtu na rok 2017  ………………………Dvořák 
Zpráva hospodá ře…………………………………………………………Strnad 
Zpráva zástupce hospodá ře ……………………………………………Trunecký 
Zpráva dozor čí komise ………………………… ….……….…………...Tykva 
Zpráva  o práci s mládeží … ……………………………………………...Hrstka      
Volba delegáta na konferenci St řed.územního svazu ……………  Vetešník        
Návrh plánu práce 2017 ………………………………………………… Hrstka 



Členská schůze ČRS MO Nymburk  z.s. 11.března 2017 Stránka 2 
 

Řešení otázky brigádní činnosti ……………………………………………. Dvořák 
Řešení otázky jezera v Sadské ………………………………………………Dvořák 
Diskuze  
Schválení návrhu na usnes. a p ředložených zpráv………………………Vetešník  
Závěr sch ůze…………………………………………………………………..Dvořák   

Prezence:  Hrábek, Rynekr, Kemr 

6. Úvodní slovo provedl předseda MO Nymburk pan Zdeněk Dvořák. Vystoupení předsedy 
MO bylo zaměřeno na několik oblastí.  

Rok 2016 – Opět havárie na řece Labi, zlepšení činnosti rybářských stráží, využívání služebních 
vozidel a velká oprava NA AVIA, překlenutí období po které členové výboru zastupovali 
dlouhodobě nemocného hospodáře, slabá účast členů o brigády a nezájem o rybářské závody.                                     
Úlovkové lístky – Problém již několik let trvající, špatně vyplněná sumarizace úlovků přináší 
výboru zbytečnou práci při jejich opravování. Zavedeme opatření pro členy staršího věku, nebo 
se zdravotním omezením, v rámci brigádnické povinnosti pomohou s opravami ÚL.     
Spolupráce a vztah k SÚS – Tento vztah byl za působení předchozího výboru často napjatý a 
to především bylo zapříčiněno osobou bývalého hospodáře. Tato situace se za působení nového 
výboru pominula a spolupráce se posunula do konstruktivní spolupráce. Oceňuji pomoc SÚS 
při řešení právních otázek, pomoci při haváriích na Labi, náhradách při tímto způsobených 
škodách, zarybňování a podpoře všech pořádaných akcí pro rybářskou mládež MO Nymburk 
se oprávněně vrátila mezi velké a významné organizace ve společném krajském uspořádání a 
rybolovu.                                                                               

 Kormorán – V roce 2016 byla mírná zima a tento predátor se vyskytoval všude, kde měl dobrou 
nabídku potravy. Nejvíce těchto lovců bez povolenky bylo vidět na jezeře v Sadské, kde se 
vyskytovali na těžko přístupném ostrůvku. Zima 2017 přinesla mráz, plocha jezera byly pod 
souvislou ledovou krustou a kormorán se přestěhoval na Labe a potok Výrovka. Podařilo se 
nám navázat spolupráci s myslivci z Píst a Sadské a několik opeřenců za úhradu zlikvidovat. 
V roce 2016 jsme obdrželi dotaci za způsobené škody rybími predátory, letos budeme rovněž 
o tuto dotaci usilovat. 

Rozpočet organizace:  Rozpočet organizace byl v roce 2016 (plán 1.796 150,-Kč) byl překročen 
a to bylo zapříčiněno velkou opravou NA AVIA, kdy byla provedena generální oprava 
podvozku, brzd, části elektroinstalace a výměna korby. Cena opravy byla 150 tis a stav vozidla 
před a po opravě Vám bude předveden při projekci ve vystoupení Ing.Hrstky. Rozpočet na rok 
2017 se navrhuje vyrovnaný a nepředpokládáme žádný mimořádný náklad. Smutnou zprávou 
je, že nám vypověděl nájemce chaty „Rybářka“ nájemní smlouvu na rok 2017 a budeme opět 
hledat vhodného nájemce pro tento objekt.    

7. Zpráva hospodáře MO.                                                                                                           
Hospodář MO Nymburk p.Jan Strnad podal informaci o množství vysazených a ulovených 
ryb.                                                                                                                                                       
Vysazené ryby v roce 2016:   V roce 2016 bylo vysazeno 128q ryb, z toho 110q kapra, 6q bílé 
ryby, 3q amura, 2q tolstolobika, 10 000 ks candáta , 2 500 ks mník a 1q síha marény. Nebyla 
uskutečněna dodávka štiky.                                                                                                                    
Ulovené ryby v roce 2016:       K dnešnímu dni nemám k dispozici výsledky statistického 
vyhodnocení celosvazového rybolovu, proto uvádím pouze úlovky z revíru místního významu 
411 163 LABE 21A.  Na  revírech RMV bylo v roce 2016 uloveno 1325 ks kapra, 49 ks 
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amura, 26 ks candáta, 143 ks cejna, 5 ks lína, 13 ks štiky, 10 ks úhoře, 3 ks bolena, 2 ks 
tolstolobika, 207 ks karasa, 4 ks sumce 109 ks bílé ryby.                                           

Zarybňování revírů probíhá v souladu se zarybňovacím plánem a využíváme i dodávku ryb 
cestou SÚS. Zarybňování revíru RMV vychází dle potřeb a vyhodnocení množství úlovků 
zapsaných v sumáři vydaných povolenek RMV. Pro zajímavost uvádím, že v roce 2016 dosáhl 
limitu 20 ks ulovených kaprů pouze jeden člen, který i požádal o vystavení druhé povolenky 
v průběhu roku.To jenom na vysvětlenou proč do RMV vysazujeme tolik kapra.  

8. Vystoupení zástupce hospodáře.                                                                                             
Milé dámy, vážení pánové  a sportovní rybáři,                                                                             
kolegové zde přednesli referáty o našich dobrých výsledcích , hospodaření a  potřebách. Sami 
dobře víte, jak hezky se přednáší o dobrých výsledcích.   Jsou ale oblasti, kde, nedosahujeme  
tak dobrých výsledků a které bychom potřebovali zlepšit. Bohužel, tato témata letos připadla 
na mne. 

1. Úseky, které potřebujeme zlepšit  jsou  brigády a povolenky. 

Jak všichni dobře víte, jedna z povinností rybáře je odpracovat 15. hodin brigád. Ano je možné a hodně 
využívané je tyto brigádní hodiny zaplatit a to cenou 50. Kč za hodinu. Dnes je doba ale už někde jinde. 
Jako správní hospodáři se musíme starat  o naše krásné vody a pobřežní partie, budovy i veškerý ostatní 
majetek. Na splnění těchto povinností, musíme vynaložit mnoho práce. Bohužel, nikdo to za nás 
neudělá. Tam, kde to je nejvíce vidět, jsou pobřežní partie našich vod. A buďme sebekritičtí, zde bychom 
potřebovali udělat  mnoho práce a věnovat více pozornosti. Ale jak?  Rybáři na brigády chodit nechtějí 
a cena 50. Kč za hodinu je již dnes směšná. Jen taková malá otázka ? Kdo by jste šel sekat roští za 50,- 
Kč na hodinu?   Zjišťoval jsem, za jakou  tedy cenu  by byli rybáři a i ne rybáři ochotní jít pracovat?   
Zastavili jsme na ceně 150,- Kč. A my tu práci musíme udělat.  Ta jak z tohoto bludného kruhu ven?  
Jsou  dvě možnosti:  buďto zvednout cenu práce a nebo  nastavit povinnost několik hodin odpracovat?  
Ta druhá možnost v dnešní uspěchané době se nám jeví jako  nesprávná cesta. Zbývá tedy zvednout 
cenu práce. Nechceme však udělat tak velký skok ( na cenu 150,- Kč ) a proto navrhujeme zvýšit cenu 
za neodpracovanou hodinu na 100,-Kč. Jsme si vědomi, že toto zvýšení se vám moc líbit nebude. Ale 
stále tu máme možnost,odpracování této povinnosti.                                                 Nyní je už jen na vás, 
zda když  přijdete k vodě, bude se vám tam líbit, nebo si budete muset nejdříve sebrat odpadky, vysekat 
roští a kopřivy a pak teprve chytat.  A stejně ještě u toho chytání nadávat na bordel, roští a pracovníky, 
kteří za to odpovídají. 

Další část mého příspěvku se týká povinností rybáře. Také v této oblasti jsou naši rybáři jaksi pozadu. 
Každý rybář má 4. Povinnosti ,  které musí během roku splnit. 1. Je to brigádní povinnost. Tu jsme si 
teď vysvětlili. 2. Je to zaplacení členských příspěvků. V tomto směru jsme celkem dobří, protože 
existuje možnost, ze pokud rybář  včas nezaplatí příspěvky, může být vyloučen z rybářského svazu. Zde 
si rybáři dávají pozor.  Za 3. Vrácení povolenky,  do stanoveného termínu ( 15. ledna následujícího 
roku).  Tato informace je napsána na každé povolence na titulní straně dole. Zde zatím postih nemáme 
žádný a proto mnoho rybářů bez mrknutí oka přinese tento dokument i  v polovině února. Přitom musíme 
tyto povolenky zpracovat a odeslat do konce ledna na SÚS  k sečtení   pro statistické údaje. Co 
s takovými to rybáři. Trvat na dodržení pravidel a vydat jim povolenku až v červnu?  A nebo tento 
skutek penalizovat ?  Zase otázka k zamyšlení. 4. Povinnost -    Podobný připad -  nevyplněný ÚL. 
V každých popisech revírů ( bližších podmínkách rybolovu )  je vzor správně vyplněného ÚL ve všech 
kolonkách. Tato povinnost se vztahuje i na povolenky , kde není žádný zápis. Velké množství rybářů 
vrací povolenky, aniž by si lámali hlavu s jakýmkoliv vyplňováním, ač je to velice jednoduché.  My pak 
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musíme každou povolenku rozbalit, překontrolovat, vyplnit , složit a odeslat. Je jich asi 600. Pokud tak 
neučiníme, odesíláme povolenku nevyplněnou, přicházíme o ryby ( redistribuce)  a jsme terčem 
posměchu.  Co to tam máte za ……….. , a přitom stačí tak málo. Kdo z rybářů chodí ještě v prosinci na 
ryby?  V tomto období má každý rybář dost času povolenku k lovu ryb řádným způsobem  vyplnit . A 
zase jsme u otázky co s těmito  rybáři?  Zase jim opozdit povolenku ( aby k nám museli přijít znovu a 
my jsme  byli stále k dispozici? )  Nebo, tuto nekázeň zase postihovat ? 

A protože jakoukoliv změnu , může odsouhlasit jen členská základna naší MO přítomna na této schůzi 
předkládám k zamyšlení a k odsouhlasení tyto 2. Návrhy. 

1. Zvýšení ceny  za neodpracované brigádnické hodiny na 100Kč za hodinu 
2. Penalizovat neodevzdanou a nevyplněnou povolenku 100,- Kč  při placení členských příspěvků 

Vím , že předkládat takovéto opatření se moc nelíbí ani mně, natož Vám , ale o to více  Vám všem přeji 
aby těchto prohřešků bylo co nejméně, aby z každé vaší vycházky k vodě jste si odnášeli jen krásné 
vzpomínky a pokud chcete i pěknou rybu. Vždyť i v jednom pravdivém přísloví se říká, že doba strávená 
u vody se do života nepočítá.                             Děkuji za pozornost 

9. 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 mládeží). 
V průběhu roku 2016 nebyly zjištěny závady v hospodaření a  nakládáním se společným 
majetkem organizace.Dozorčí komise řešila v roce 2016 dva přestupky členů MO Nymburk.                            

 10. Práce s mládeží Ing. Hrstka.      Vystoupení Ing.Hrstky bylo zajímavou prezentací obrazem 
a mluveným slovem k činnosti MO Nymburk a jejím vztahem k rybářské mládeži. V roce 2016 
proběhlo jarní , podzimní soustředění a letní tábor. O tyto akce je již tradičně velký zájem a 
jsou podporovány dotačními tituly měst Nymburka a Sadské. Za tuto podporu jim patří 
poděkování , na rok 2017 máme rovněž pomoc přislíbenou. Tyto akce probíhají na rybářské 
základně Sportovní 142 za vydatné pomoci členů výboru a jejich rodinných příslušníků.Dobře 
pracovaly rybářské kroužky v Nymburce, Sadské a spojeném kroužku obcí Bobnice a Chleby. 
V roce 2017 budeme organizovat tradiční rybářské závody mládeže v Nymburce a Chlebích. 
Závodní družstvo mladých rybářů se zúčastnilo několika závodů v rybolovné technice a Zlaté 
udice. Za činnost závodního družstva patří poděkování výboru MO za finanční podporu, 
poskytování vozidla a panu J. Havlinovi.                                 V rámci tohoto vystoupení byl 
předložen plán práce MO, který byl členskou schůzí odsouhlasen. 

 

 

 

 

Plán práce  ČRS MO  Nymburk  na  rok  2017 

 První čtvrtletí: 
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1. Zpracování sumarizace úlovků na vodách mimopstruhových za rok 2016. 
2. Uspořádání Rybářského plesu. 
3. Podat žádosti na čerpání grantů města Nymburk. 
4. Aktiv vedoucích rybářských kroužků. 
5. Kurz a přezkoušení nových členů ČRS MO Nymburk. 
6. Členská schůze. 
7. Školení hlavních vedoucí táborů mládeže. 
8. Příprava termínů a plánu brigád na rok 2017. 
9. Výborové schůze, každých 14 dní. 

Druhé čtvrtletí: 

1. Brigády na sportovních revírech ČRS MO Nymburk. 
2. Školení rybářské stráže. 
3. Zarybnění sportovních revírů ČRS MO Nymburk. 
4. Účast závodníků na jarním kole LRU – Středočeská juniorka. 
5. Uspořádání místního kola Zlaté udice 2017 na Remanenci 22.4.2017. 
6. Jarní soustředění mládeže na Remanenci, rybářské závody Chleby 6.5.2017. 
7. Výborové schůze, každých 14 dní. 

Třetí čtvrtletí: 

1. Letní tábor rybářské mládeže Zlatá rybka 2017. 
2. Uspořádání akce Rozloučení s prázdninami (smíšený závod). 
3. Zahájení rybářských kroužků. 
4. Výborové schůze, každých 14 dní, v letních měsících 1x za měsíc. 

 Čtvrté čtvrtletí: 

1. Brigády na sportovních revírech ČRS MO Nymburk. 
2. Podzimní soustředění rybářské mládeže na Remanenci. 
3. Zarybnění sportovních revírů ČRS MO Nymburk. 
4. Výlovy chovných rybníků. 
5. Celoroční uzávěrka a příprava na hospodářské prověrky SÚS ČRS. 
6. Ukončení roku 2017. 

Celoročně: 

1. Zajištění výkonu rybářské stráže na všech revírech ČRS MO Nymburk. 
2. Monitorování stavu a kvality vody v chovných a sportovních rybnících. 
3. Zajištění krmiva na chovných rybnících. 
4. Údržba všech objektu ČRS MO Nymburk  a okolí (sečení trávy, drobné opravy dle 

potřeb). 
5. Zajištění akcí dle potřeb vzniklých v průběhu roku 2017. 
6. Informovanost členů pomocí internetových stránek. 

 Schváleno členskou schůzí bez připomínek v Nymburce dne 11.3.2017. 

10. Zpráva o otravě na řece Labi.   Informaci podal jednatel MO p. J.Vetešník .                                          
V roce 2016 proběhly dvě otravy ryb na řece Labi. Tento již po několik let opakující se 
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jev nastal v měsíci říjnu. Situace byla zvládnuta za vydatné pomoci složek 
integrovaného záchranného systému, členů výboru MO a dobrovolníků. Všechny 
orgány životního prostředí byly vyrozuměny a bylo podáno trestní oznámení na 
neznámého pachatele. V únoru 2017 jsme obdrželi usnesení Policie ČR o odložení 
dalšího vyšetřování. Výsledky šetření neodhalily původce tohoto skutku. Orgány 
životního prostředí a výsledky rozboru vody zdůvodňují tento jev malou vodnatostí, 
úbytkem kyslíku a bakteriologickým znečištěním. Vysvětlení tohoto jevu se jeví jako 
úkol pro vědecké zkoumání. Výbor MO Nymburk s tímto vysvětlením nesouhlasí a 
klade si otázku, proč k tomuto jevu nedochází na Remaneci, Pístech a Starém Labi, kde 
je menší průtok vody a na podzim padá na hladinu velké množství listí. Správce toku 
Povodí Labe s.p. přijal na žádost orgánů ŽP jistá opatření a na několika místech mezi 
Kolínem a Poděbrady instaloval měřící stanice kvality vody. Osobně jsem přijal několik 
anonymních podání na možného znečišťovatele řeky v lokalitě Kolína. Tato oznámení 
jsem předal na příslušná místa včetně SÚS, kde jsem informoval předsedu SÚS 
p.D.Hybnera s žádosti o pomoc. K odstraňování následků těchto havarií vypracovala 
MO Nymburk organizační směrnici se seznamem členů MO nabízejících svoji osobní 
pomoc. Všem za tuto spolupráci děkuji. 

   11.Volba delegáta na konferenci SÚS. Výbor MO Nymburk navrhuje za delegáta na 
Konferenci SÚS jednatele MO Jiřího Vetešníka, členská schůze delegáta schvaluje. 

   12. Řešení otázky jezera Sadská. Vzhledem k přítomnosti místostarosty města Sadská žádá     
předseda MO o informaci p.Václava Franka v diskusním příspěvku.  

  13. Řešení otázky brigádnické činnost. Tato problematika byla předmětem vystoupení 
předsedy MO a zástupce hospodáře. Výbor MO navrhuje členské základně upravit 
brigádnickou povinnost na 10 hodin a cenu brigádnické hodiny na hodnotu 100,-Kč. To 
znamená, že v případě zaplacení brigády by došlo k navýšení plnění o +250,-Kč, tedy 1000,-
Kč,  proti stávajícím 750,-Kč. Vyřešení tohoto bodu bude projednáno v diskusi a závěr bude 
odhlasován. 

14. Bližší podmínky rybolovu na RMV 411163 LABE 21A pro roky 2018 – 2019.            
Současná platná úprava bližších podmínek na RMV ukazuje, že lovící své úlovky nezapisují 
podle skutečnosti a téměř nikdo s výjimkou jednoho člena nechytil více než 20 kaprů. Bohužel 
okrádáme sami sebe a hospodáři nemají pravdivý údaj o ulovených rybách což se odráží 
v množství nasazených ryb do RMV.                                                          

 Výbor předkládá návrh BPR na roky 2018 – 2019.                                                                          
Členská základna tento návrh přijala a odsouhlasila, schválené BPR budou umístěny na webu 
organizace. 

15. Diskuze.     

• Ing.Šafránková – starostka Chleby.      Ve vystoupení vyhodnotila spolupráci MO 
NBK a obce Chleby.                                                                                                      
Obec Chleby podniká kroky k získání prostředků na odbahnění rybníka. Obec dobře 
spolupracuje s myslivci a rybáři. 

• Václav Frank – místostarosta města Sadská.  Svoje vystoupení zaměřil na historii 
vývoje situace okolo jezera v Sadské počínaje těžbou štěrkopísku a ukončením této 
činnosti, která nebyla z hlediska práva zatím ukončena.                                                   
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– Město Sadská a firma BG Technik převzala závazek na provedení rekultivací a 
v roce velkou část těchto prací bylo provedeno. Úspěšná rekultivace je podmínkou 
Báňského úřadu k ukončení těžební činnosti.                                                                   
– Město dále chce řešit erozi břehů od Rybářky dále celým obloukem k pláži nudistů. 
Tento břeh se postupně rozpadá a hrozí nebezpečí spojení vodní plochy ze přilehlou 
partií. Dále řešíme kvalitu vody v jezeře, která je každoročně napadená sinicemi, 
předběžná měření ukazují přítomnost fosforu, podporuje růst sinice. Dalším rizikovým 
faktorem je absence splaškové kanalizace a bezpečné odkanalizování chatové oblasti.  
– V zimních měsících s využitím zamrzlé plochy jezera bylo provedeno odstranění 
náletových a nebezpečných dřevin z rekultivovaných ploch okolo jezera, bylo zde 
vytvořeno mnoho prostoru pro koupající a rybáře. Na březích jezera budou v sezoně 
umístěna mobilní WC.                                                                                                     
– K vyřešení kvality vody v jezeře byla navázána spolupráce se specialisty na tuto 
problematiku. O výsledcích budeme ČRS informovat.                                                    
-  Poděkoval za dobrou spolupráci s předsedou MO a výborem organizace.  

• Ladislav Novák.  Dotaz na pozemky firmy BG Technik zastoupené p.Belingerem. 
• p.Zelenka. Upozorňuje na erozi břehů na východní straně rybníka v Pístech a na 

neudržovanou struhu u rybníka. 
• Fr.Krupka.  Navrhuje brigádnickou povinnost na 10 hodin s cenou hodiny práce 100,-

Kč.   Členská schůze tento návrh nepřijala. 
• Dvořák. Navrhuje brigádnickou povinnost 10/100 a snížení věkové hranice na 63 

roků. Členská schůze tento návrh nepřijala. 
• P.Milan Sixta. Navrhuje brigádnickou povinnost 15/100, k tomuto návrhu se připojují 

další členové MO. Tento návrh byl většinou přítomných odsouhlasen a přijat. 53 
pro, 19 proti a 7 se zdrželo hlasování. Toto ustanovení vchází v platnost od roku 
2018. 

16.   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. 

USNESENÍ 

Členské schůze MO ČRS Nymburk konané dne 11.3.2017 

1. Členská schůze schvaluje: 
- Zprávu předsedy o činnosti MO  
- Zprávu hospodáře za uplynulé volební období 
- Účetní závěrku MO za uplynulé volební období 
- Zprávu dozorčí komise za uplynulé volební období 
- Delegáta J.Vetešníka na Konferenci ČRS SÚS  
- Rozpočet MO na rok 2017 
- Plán práce MO na rok 2017 
- Schvaluje návrh bližších podmínek rybolovu pro rok 2018 – 2019 na revíru místního 

významu  411 163 LABE 21 A  
 

2. Členská schůze ukládá výboru MO 
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- Ve spolupráci se základními školami nadále vychovávat mládež v rybářských zájmových 
kroužcích 

-     Zajistit zarybnění všech revírů v hospodaření MO minimálně v rozsahu     
       zarybňovacích plánů  
-      Zajistit pronájem, případně prodej chaty Rybářka v Sadské a získané finanční    
       prostředky použít na zarybnění revíru a případně nákup nových sportovních revírů 
- Zahájit jednání s Povodím Labe s.p. ve věci úpravy břehů Písteckého rybníka. 

 
3. Členská schůze ukládá všem členům MO: 

- Pro zajištění navrženého plánu práce odpracovat v roce 2018 každý 15 brigádnických 
hodin. Této povinnosti jsou zproštěni důchodci nad 65 let věku a držitelé průkazu ZTP a 
ZTPP a ženy. Neodpracované hodiny je možné nahradit finančně a to 100,- Kč za každou 
neodpracovanou hodinu. K evidenci brigád jsou vydávány brigádnické průkazy v nichž jsou 
odpracované hodiny potvrzeny pověřeným členem výboru. Průkazy se předkládají ke 
kontrole při prodeji povolenek. 

4. Členská schůze bere na vědomí: 
- Revíry v hospodaření MO ČRS Nymburk nadále zůstávají i pro rok 2017 ve společném 

rybolovu ČRS. Výjimku tvoří RMV 411163 LABE 21A (revír místního významu), kde platí 
samostatná pravidla způsobu rybolovu. Bližší podmínky rybolovu na rok 2018 - 2019, 
RMV  byly projednány a odsouhlaseny členskou základnou. 

5. Členská schůze pověřuje výbor MO: 
- K jednání a uzavření nájemních smluv s vlastníky, ale zejména uzavření kupních smluv na 

nákup chovných a sportovních vodních ploch a souvisejících pozemků, dle ekonomických 
možností organizace. 

- Nadále jednat s majiteli pozemků okolo jezera Sadská a dořešit otázku rybolovu v této 
lokalitě. 

Schváleno členskou schůzí v Nymburce dne 11.3.2017 

Za návrhovou komisi:  Miroslav Dědourek, Vladimír Jelínek  a J. Procházka 

17.    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 12:45 hod. ukončil.  

V Nymburce 11.dubna 2017                                                                                                               
zapsal Vetešník 

                                                                     Zdeněk Dvořák – předseda ČRS z.s. MO Nymburk 

                                                                                    Ing. David Hrstka Ph.D. – místopředseda                      

                                                                                                                 Jiří Vetešník – jednatel  

 


