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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 7.dubna 2018 v Obecním domě v Nymburce 

                                                                                                                                                                                            

Účast: prezenční listina je uložena ve složce ČS 2018. 

 

1. Jednání členské schůze MO Nymburk zahájil jednatel  MO J.Vetešník v 09:00 hod. Přivítal 

přítomné členy MO Nymburk. 

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

3. Volba mandátové komise (Jiří Cafourek, František Krupka a Jiří Procházka). Složení  

mandátové komise bylo ČS schváleno.Volba návrhové komise (Alois Bultman, Vladimír 

Dvořák a Lubomír Vízner).  Návrhová komise byla rovněž odsouhlasena. Volba volební 

komise (Ing. Bohuslav Kubín-předseda volební komise, Václav Šindler a František 

Mareček), volební komise byla schválena a doplněna o dva členy z pléna. 

4. Předseda mandátové komise J.Cafourek oznámil, že členské schůzi je přítomno 129 členů, 

což není 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. 

Řídící schůze svolává na 09:45 hod. náhradní členskou schůzi. Přestávka byla využita 

k prezentaci práce s mládeží. Tento blok zajistil Ing. David Hrstka PhDr., seznámil přítomné 

se všemi akcemi pro naši mládež v roce 2017. Výklad byl doplněn obrazovou prezentací. 

5.  V 09:45 hod byla zahájena náhradní schůze, která je již usnášeníschopná. Řídící schůze 

seznámil přítomné s programem schůze (viz příloha č.1). Při hlasování o programu schůze byl 

panem Vlastimilem Šimůnkem podán návrh, aby diskuse byla zahájena před volbou nového 

výboru. Členská schůze tento návrh drtivou většinou nepodpořila.     

6. Úvodní slovo a zprávu o činnosti organizace  přednesl předseda MO Nymburk pan Zdeněk 

Dvořák. Vystoupení předsedy MO viz. příloha č.2. 

7. Zpráva hospodáře MO.                                                                                                           

Hospodář MO Nymburk p. Jan Strnad podal informaci o množství vysazených a ulovených 

ryb.  Dále příloha č.3.                                                                                                                                                       

8. Vystoupení zástupce hospodáře.   

Viz příloha č.4.                                                                                           
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9. Zpráva o hospodaření organizace v roce 2017. 

Zprávu o hospodaření organizace přednesl jednatel MO.                                                             

Plán výdajů na rok 2017 byl 1.796 150,- Kč .  Skutečné výdaje byly 1.596 359,-Kč. Plán 

výnosů 1.796 150,-Kč byl naplněn na hodnotu 1.413 473,-Kč. Rozdíl 182 886,-Kč byl 

vyrovnán z finančních rezerv na běžném účtu organizace.                                                                            

Na rok 2018 je navržen rozpočet v nákladové části 1.530 000,- Kč. Plánované výnosy jsou 

stejné hodnoty.                                                                                                                                  

K dnešnímu dni je na běžném účtu organizace 1.714 695,-Kč a pokladní hotovost 61.049,-Kč. 

10. 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 2017 nebyly zjištěny závady v hospodaření a s nakládáním se 

společným majetkem organizace.                                                        

   11.Volba delegáta na konferenci SÚS.                                                                                          

MO Nymburk navrhuje za delegáta na   Konferenci SÚS jednatele MO (jméno bude doplněno 

po volbě). Členská schůze delegáta schvaluje. 

   12. Volba delegáta do Sněmu ČRS.                                                                                        

Na jednání Sněmu ČRS je navržen předseda MO Nymburk. (jméno bude doplněno po volbě). 

Členská schůze delegáta schvaluje. 

13. Volba zástupců MO Nymburk do pracovních komisí ČRS SÚS.                                                              

Do pracovních komisí SÚS se navrhují zástupci MO Nymburk p. Mgr. Jan Šanko a pan Josef 

Trunecký. Členská schůze oba zástupce schválila. 

14. Volby nového výboru a dozorčí komise na období 2018 -2021.   Předseda volební komise 

Ing. Kubín, seznámil ČS s kandidáty do nového výboru a dozorčí komise MO Nymburk. Na 

volební období se navrhuje 11 ti členný výbor a tří členná dozorčí komise. Členská schůze 

schválila, že volba bude provedena tajným hlasováním. Kandidátka do orgánů MO Nymburk 

byly vydány při presenci.(viz.příloha č.5). Před zahájením volby předseda volební komise 

vyzval přítomné k možnosti doplnění předložených kandidátek. Vzhledem k tomu, že se 

nikdo nepřihlásil, byl volební akt zahájen v 10:25 hod. Volby byly ukončeny v 11:00 hod. 

Volební komise se dvěma zástupci z pléna začala vyhodnocovat výsledky. V době 

vyhodnocování voleb bylo vydáno občerstvení. 

V 11:30 hod předseda volební komise vyhlásil výsledky voleb, všichni navržení členové 

nového výboru a dozorčí komise získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů (v době 

volby 129 přítomných). 

15.Diskuse: 

- Vlastimil Šimůnek : Žádal o vysvětlení jak organizace naložila se sponzorským darem 

100.000,-Kč, který měl být poskytnut fyzickou osobou k zarybnění revíru jezero Sadská. 
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Odpověď: Zdeněk Dvořák: K uzavření dohody k poskytnutí finančního plnění na zarybnění 

jezera Sadská nedošlo, od sponzora byl návrh snížen na 50.000,-Kč, výbor uzavření smlouvy 

neschválil a celá věc byla ukončena, žádné finanční plnění neproběhlo. 

-Dotaz k odstranění padlých stromů a ucpaného odtoku Písteckého rybníka:                         

Odpověď: Josef Trunecký: Záležitost ohledně popadaných stromů jsem řešil se zástupcem 

Povodí Labe s.p. a bylo přislíbeno odstranění stromů do konce měsíce dubna 2018. 

Zprůchodnění odtoku z rybníka bude řešeno v rámci brigád. 

-Dotaz k řešení vztahů majitelů pozemků u Jezera Sadská, porušování zákona o rybářství 

(nepovolené množství krmení, používání krmných lodiček a přisvojování většího množství ryb 

nad povolený limit), neumožňování výkonu rybářského práva, odepírání možnosti vstupu na 

pozemky atd.                                                                                                                                    

Odpověď: Zdeněk Dvořák: Situaci musíme a budeme řešit na půdě MěÚ Sadská, kde 

proběhne  jednání s majiteli pozemků. V roce 2017 na těchto místech proběhly noční kontroly 

a byly zadrženy povolenky k rybolovu. Bylo dokonce podáno trestní oznámení na členy 

rybářské stráže, že vstoupila na soukromý pozemek k provedení kontroly !!  Je to vleklý a 

obtížně řešitelný vztah, kdy dohodnutá pravidla na MěÚ Sadské přestávají následující dny 

platit. Vážně uvažujeme, že v zaplocené části revíru vyhlásíme zákaz rybolovu. Musíme zajistit 

stejná práva pro všechny členy ČRS a nedopustit zvýhodňování určité skupiny rybářů 

(majitelů pozemků), z tohoto důvodu jsme i nesouhlasili s finančním darem na zarybnění 

tohoto revíru.  

16. Plán práce na rok 2018:                                                                                                                       

Zdeněk Dvořák seznámil přítomné s plánem práce na rok 2018 (viz.příloha č.6), návrhy na 

doplnění tohoto dokumentu nezazněly. Plán práce na rok 2018 byl členskou schůzí schválen. 

17. Projednání plánu na usnesení z členské schůze:  Pan Alois Bultman přečetl návrh na 

usnesení(viz.příloha č.7) z členské schůze ČRS z.s., MO Nymburk. Členská schůze schválila 

přednesené usnesení doplněné o úkol pro nový výbor tj. vyřešení a nastolení rovných 

podmínek pro výkon rybářského práva na revíru Jezero Sadská. 

18. Závěr schůze :   Závěr schůze provedl Zdeněk Dvořák, poděkoval přítomným za účast a 

popřál všem členům MO Nymburk úspěšný rybářský rok 2018.  

 Petrův zdar !!! 

 

                                                                                  V Nymburce 22.dubna 2018                                                                                                              

zapsal Vetešník 

                                                                                                         

                    Zdeněk Dvořák                        Ing. David Hrstka Ph.D.                  Jiří Vetešník                     

předseda ČRS z.s.,MO Nymburk           místopředseda                               jednatel 
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Výroční členská schůze ČRS z.s.,MO Nymburk 
 

Příloha č.1                                       PROGRAM                                                          
VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE ČRS z.s.,MO NYMBURK 7.DUBNA 2018 

l.  Zahájení,přivítaní členů.  Uctění památky zesnulých členů.                                           Vetešník                       

2.  Volba mandátové komise 3 členové (Jiří Cafourek,Frant.Krupka a Jiří Procházka)   Vetešník            

3.  Volba návrhové komise 3 členové  (Alois  Bultman, Vl. Dvořák a Lub.Vízner )          Vetešník         

4.  Volba volební komise   3 čl.        (Ing.Kubín, Václav Šindler a František Mareček)    Vetešník         

      !!! do volební komise vybrat z pléna 2 – 3 členy 

5.  Zpráva předsedy mandátové komise                                                                                Cafourek  

Dá se předpokládat, že schůze se bude v souladu s Jednacím řádem ČRS z.s., na 15 min. 

přerušena.               Řídící schůze vyhlásí,že za 15 min svolává náhradní členskou schůzi.                                                                                                                                 

6.     V rámci 15 min. přestávky bude přednesena zpráva o činnosti mládeže.            Ing.Hrstka           

7.    Zahájení nové schůze + schválení programu schůze-odhlasovat (doplnit)               Vetešník 

8.    Zpráva o činnosti organizace za volební období.                                                        Zd.Dvořák 

9.    Zpráva hospodáře organizace a jeho zástupce.                                            Strnad a Trunecký      

10.  Zpráva o hospodaření organizace a návrh rozpočtu na rok 2018.                             Vetešník 

11.  Zpráva dozorčí komise.                                                                                                          Tykva 

12.  Volba delegáta MO Nymburk na konferenci SÚS. (jednatel MO).                        Zd. Dvořák  

13.  Volba delegáta do Republikového sněmu. (předseda MO).                                      Vetešník 

14. Volby do nového výboru a dozorčí komise MO Nymburk.                                      Ing.Kubín      

Předseda volební komise oznámí přítomným, že na období 2018-2021 budeme volit 11 členů 

výboru a 3 členy dozorčí komise. Nechá odhlasovat způsob volby aklamací/tajnou volbou.   

Bude následovat postupné představení kandidátů do výboru a dozorčí komise. Každý 

kandidát povstane, představí se a stručně řekne, co dělal v dosavadním výboru (u nových 

kandidátů zazní jejich představa o své práci).         (představení delegátů provede jednatel)      

Předseda VK osloví přítomné, zda se někdo hlásí do nového výboru či DK. Případní zájemci 

budou zapsání do volebních lístků.                                                                                                                

Následuje tisk volebních lístků.                                                                                                         

Předseda VK vysvětlí způsob označování volebních lístků a proces volby.                                           

Rozdání volebních lístků a zahájení voleb.                                                                                              

Ukončení voleb, volební komise na viditelném místě se zvolenými zástupci vyhodnocuje 

volby.                                                                                                                                                                    

15.  Občerstvení                                                                                                                                                                 

16.   Diskuse                                            Bude probíhat do doby vyhodnocení voleb.                     

17.  Vyhlášení výsledků voleb, případně dovolba aklamací. Pokud nebude dovolbou zvolen            

navržený počet členů výboru a DK členská schůze v usnesení uloží výboru kooptovat  

požadovaný  počet členů do výboru a DK.       
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18.     Návrh plánu práce na rok 2018.                                                                                      Dvořák       

19.     Projednání návrhu na usnesení a jeho schválení.                                                      Bultman    

20.     Závěr schůze.                                                                                                                      Dvořák      
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Příloha č.2 – Zpráva předsedy MO Nymburk 

Vážení přátelé, členové velké a stále se zvětšující rodiny, kterou spojuje 

láska k přírodě a provozování rybářského sportu. 

Scházíme se opět po roce, abychom se společně zamysleli nad tím, co 

se za ten rok změnilo k lepšímu, co se povedlo méně i nad tím co se 

nepodařilo a proč. Neúprosný běh času způsobil, že naše členská 

schůze je po 4 letech současně schůzí volební. Není příjemné 

konstatovat, že účast na této schůzi jistě neodpovídá tomuto faktu a tak 

mi dovolte upřímně poděkovat vám, kteří jste tradičně svému koníčku 

kus jarního víkendu obětovali. 

V úvodu bych chtěl zdůraznit, že výbor v plném rozsahu přijal zásadu 

TRVALÉ A PODROBNÉ INFORMOVANOSTI SVÝCH ČLENŮ O VŠEM, 

CO JE PŘEDMĚTEM JEJICH POZORNOSTI. Tedy žádné jedna paní 

povídala ale fakta, ekonomické výsledky, hospodaření s rybou,činnost 

ochrany vod, sportovní činnost mládeže, činnost rybářských stráží, styk 

s územními orgány a také činnost kontrolní komise. To vše najde každý 

náš člen na našich webových stránkách 

Já předpokládám, že členové výboru, kteří vedou jednotlivé úseky naší 

práce vás budou ve svých příspěvcích dostatečně informovat. 

Dovolte mi tedy jen stručný nadhled: Společenská organizace, která čítá 

více jak 800 členů je významným subjektem všeobecného klimatu 

v oblasti. Je také podrobena kontrolním zásahům lidosprávy (výkazy, 

hlášení, revize apod.) Četnost kontaktů a projednávání je dosti značná a 

téměř si nedovedu představit, že by vedení organizace pracovalo při své 

normální pracovní činnosti. Tedy aktivní důchod je z tohoto hlediska 

velmi přínosný a nezbytný. Zdá se mi že tato společenská činnost je 

stále náročnější na čas. 

Přesto se podařilo výboru naší MO Nymburk: 

- Zlepšit spolupráci s orgány místní samosprávy v Nymburce, 

Sadské, Bobnicích a Chlebích 

- Zcela napravit a urovnat  vztah ke SÚS 

- Dobře spolupracovat s Povodím Labe, které nám pomáhá řešit 

v součinnosti údržbu břehů nám přiděleného koridoru 
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- Výborná je spolupráce s Hasičským sborem a Policií ČR, kteří jsou  

významným odborným pomocníkem a řešitelem případů otravy ryb 

průmyslovými znečišťovateli v Labi 

- Spolupracujeme přátelsky s MO Poděbrady a MO Vestec   atd. atd. 

 

Dále bych rád z tohoto místa poděkoval všem kolegům, kteří mají na 

starost výchovu naší rybářské mládeže a věnují těm prckům 

nepředstavitelné množství svého času a někdy i nervů. A pokud 

sledujete na vebu informace, tak jistě dobře víte jak jsou naše děti 

úspěšné na různých závodech během roku.  

RMV. 

Možnost existence revíru místního významu zvýhodněná pro členy 

naší MO jsme zdědili od minulého výboru a my dále na těchto vodách 

k plné spokojenosti hospodaříme. Jen vám chci připomenout, že 

zarybnění těchto vod smí být jen do výše vlastních zdrojů financí tedy 

peněz za zakoupené povolenky na RMV. Stanovenou částku 600,-Kč 

nezvyšujeme , neboť se prokázalo, že dovoluje solidní režim. Také 

účetnictví je a musí být vedeno samostatně a odděleně od svazového 

hospodaření. To si naši ekonomové pečlivě hlídají. Nevěřte tomu, že 

RMV je upřednostňován kvalitnější a dražší rybou na úkor svazových 

vod. To prostě nejde a hlavně to přísně hlídá naše revizní komise. 

 

Nyní ještě k volbám: 

Výbor se jednomyslně dohodnul, po důkladném posouzení své 

činnosti, že požádá členy o důvěru ještě na další funkční období. 

Přátelsky vlídná a tvůrčí atmosféra nám všem dodává sílu ve své 

práci nadále pokračovat . Jelikož náš biologický budík varuje, 

navrhujeme vám rozšířit výbor o 2 mladé členy, kteří by měli být 

zvěsty širšího uplatnění našich mladých členů ve vedení MO v dalších 

letech. 
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Závěrem mi dovolte konstatovat, že hlavní úkol , kterým bylo 

odvrácení hrozícího nebezpečí, že naše MO nebude mít svoje vedení 

a bude začleněna do SÚS, byl splněn. Organizace dále existuje jako 

samostatná jednotka s vlastními rozhodovacími právy a je pohodově 

hodnocena jak nadřízeným orgánem svazu tak i územním orgánem. 

V této době jsme kvalitním členem velké rybářské rodiny a musí být 

v zájmu nás všech tento stav stále udržovat. Za neúnavnou práci 

v uplynulých 4 letech děkuji všem členům výboru a vám řadovým 

členům děkuji jménem celého výboru za důvěru. 

 

        Petrův zdar.  
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ČRS z.s. MO Nymburk - vysazená ryba v roce 2017 
 

Příloha č.3          VYSAZENO JEZERO SADSKÁ     411 133 

KAPR 3080 KS 2000 KG 

LÍN 800 KS 80 KG 

CANDÁT 3300 KS  

MARÉNA 1000 KS  

ŠTIKA  50 KG 
 

VYSAZENO LABE 21       411 053 

KAPR 6900 KS 4510 KG 

LÍN 1000 KS 200 KG 

CEJN 1500 KS 600 KG 

ŠTIKA  80 KG 

CANDÁT 1500 KS  

ÚHOŘ 14400 KS 5 KG 
MNÍK 2000 KS  

BÍLÁ RYBA 2000 KS 250 KG 

 

VYSAZENO MRLINA 1   411 065 

KAPR 500 KS 325 KG 

LÍN 600 KS 125 KG 

ÚHOŘ 5400 KS 2 KG 

MNÍK 1600 KS  

BÍLÁ RYBA 1000 KS 130 KG 

 

VYSAZENO STARÁ MRLINA   411 190 

KAPR 300 KS 200 KG 

LÍN 200 KS 40 KG 

CANDÁT 500 KS  

AMUR 450 KS  

TOLSTOLOBIK 100 KS  

BÍLÁ RYBA 500 KS  
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Příloha č.4   Vystoupení zástupce hospodáře 

Vážení sportovní rybáři, dovolte, abych i já přispěl malou měrou 

k vaší informovanosti. Po hospodářově zprávě o rybách to bude 

těžké, ale pokusím se o to v mém krátkém příspěvku. 

Nejprve bych vám chtěl za rybářskou stráž moc poděkovat. Za 

loňský rok jsme řešili jen… přestupky našich členů oproti 24 

odebraným povolenkám rybářů z jiných organizací. Tady sami 

vidíte, jak je potřeba práce RS, která nejhorší přestupky proti 

rybářskému řádu řeší odebráním povolenky. A věřte mi, že nejvíce 

přestupů je spácháno rybáři z pražských organizací. Později zjistíte 

proč vám to říkám.Za tyto výsledky patří největší poděkování členu 

rybářské stráže panu Otovi Hlaváčkovi. Na výsledcích se podílel  323 

kontrolami a právem mu patří potlesk.  A teď, ty novoty pro letošní 

rok. 

Za prvé vás chci informovat o ujednocení doby lovu na revírech SUS. 

Jak jste již všichni zaregistrovali, a prošlo to všemi rybářskými 

časopisy i sdělovacími prostředky, doba lovu ryb se sjednocuje 

následovně: od dubna do října je to od 4 hodin do 24 hodin a od 

října do března od 6 hodin do 20 hodin. Pokud s tím máte jakékoliv 

problémy, členové RS vám rádi poradí a vysvětlí. Bohužel toto 

sjednocení bylo schváleno až po vytištění soupisu revíru, kde to je 

zapsáno jinak. Budete-li se držet těchto soupisů, nic tím 

nezkazíte,ale budete chytat kratší dobu, než je povoleno. 

Za druhé, je to pro vás rybáře trochu horší a věřte, že nás to mrzí 

nejvíce. Jelikož nedošlo k dohodě (tak jako minulé roky) mezi SUS a 

Pražskou organizací o tolerování územních povolenek, ty na těchto 

vodách přestali platit. Znamená to tedy, že územní povolenky námi 

vydané neplatí na pražských vodách. Tedy ani na vodách Lysé nad 
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Labem. Platí tam jen celosvazové. Prosím ty rybáře, kteří jezdili na 

Lyské vody, aby si na to dali pozor. To samé platí o údolní nádrži 

Slapy.  Naše RS byla informována a pro letošní rok bude shovívavá.  

Za třetí, jak jste již všichni zaregistrovali, byla zvýšena cena 

členského příspěvku o 100Kč. Tedy na 500 Kč. Toto je reakce SUS na 

neustálé zdražování de-facto všeho ( ryb, krmení , pohonných hmot, 

energií i práce). Projevila se zde i snaha nákupu co nejvíce vodních 

ploch určených pro sportovní rybáře. Všichni věříme, že toto 

navýšení bude jen ku prospěchu rybářské veřejnosti. 

 

Do toho letošního rybářského roku bych vám chtěl popřát hodně 

štěstí, zdraví a co nejvíce krásných chvil strávených u vody. 
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Příloha č.5 

Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Nymburk. 

Kandidátka do výboru ČRS z.s.MO Nymburk-volby 7.dubna 2018. 

(Volíme 11 členů do nového výboru MO Nymburk) 

1 BOŽEK  Stanislav 

2 DVOŘÁK  Zdeněk st. 

3 Ing.HRSTKA  David, Ph.D. 

4 HRÁBEK  Vladislav 

5 KEMR  Jakub 

6 Ing.KEMR  Václav 

7 RYNEKR  František 

8 STRNAD  Jan 

9 ŠIMÁNĚ  Josef 

10 TRUNECKÝ  Josef 

11 VETEŠNÍK  Jiří 

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  
Vybrané kandidáty označte kroužkem 

Kandidátka do dozorčí komise ČRS z.s.MO Nymburk-volby 7.dubna 2018. 

(Volíme 3 členy do dozorčí komise MO Nymburk) 

1 DVOŘÁK  Zdeněk ml. 

2 SEMECKÝ  Vlastimil 

3 TYKVA  Jan 

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  
Vybrané kandidáty označte kroužkem 
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Příloha č.6 

 Plán  práce  MO  ČRS  Nymburk  na  rok  2018 

1. Provedeme úpravy a úklid na všech našich revírech. Dále provedeme brigády 

i pro obce, se kterými máme uzavřeny smlouvy o pronájmu vodních ploch. 

2. Provedeme údržbu všech rybářských objektů, zařízení a techniky, zejména 

objektu na Remanenci a rybářského objektu v Sadské. 

3. Intenzivní činnost zaměříme na veškeré činnosti spojené s obhospodařováním 

a úpravami chovných rybníků 

4. V průběhu roku provedeme ekonomickou rozvahu výnosnosti (úživnosti) 

chovných rybníků a výsledky předložíme členské základně k rozhodnutí o 

dalším využití. 

5. Uspořádáme rybářské závody mládeže „Zlatá udice“.¨- místní kolo, dne 

5.5.2018. 

6. Ve spolupráci s obcemi, jejichž vody máme pronajaty se budeme spolupodílet 

na konání dětských rybářských dnů s cílem rozšířit mládežnickou rybářskou 

základnu 

7. Budeme usilovat o maximálně možné využití dotací EU pro odbahnění 

vybraných rybníků 

8. Uspořádáme tradiční, již 48. Rybářský ples v roce 2019, a to ve všech 

společenských prostorách kulturního centra v Nymburku. Termín: 

9. Zorganizujeme letní dětské tábory pro mladé rybáře. 

10. Budeme nadále jednat s majiteli pozemků okolo jezera v Sadské o zajištění 

normálního rybolovu tak, jak tomu bylo v minulých letech. 

11. Opakovaně a důsledně budeme sledovat a vyhodnocovat činnost jednotlivých 

členů rybářské stráže a dle jejich výsledků budeme počty redukovat. 

12. Budeme jednat se sousedními MO s cílem zlepšit spolupráci při údržbě a 

ostraze revírů (Labe), včetně spolupráce s MO Poděbrady (výměna 

povolenek). 

 

Schváleno členskou schůzí v Nymburku dne 7..4. 2018. 

Za návrhovou komisi:  ……Bultman  Alois v.r 
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Příloha č.7 

USNESENÍ 

Členské schůze MO ČRS Nymburk konané dne 7.4.2018 

1. Členská schůze schvaluje: 

- Zprávu předsedy o činnosti MO za uplynulé volební období 

- Zprávu hospodáře za uplynulé volební období 

- Účetní závěrku MO za uplynulé volební období 

- Zprávu dozorčí komise za uplynulé volební období   

- Výsledky voleb do výboru a dozorčí komise MO  

- Rozpočet MO na rok 2018 

- Plán práce MO na rok 2018 

- Navržené kandidáty do výboru SÚS a DK SÚS a do odborů SÚS a dále delegáty 

na konferenci SÚS a na Sněm ČRS 

2. Členská schůze ukládá nově zvolenému výboru 

- Protokolárně převzít agendu a materiály od odstupujících členů výboru MO 

- 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 chaty Rybářka a získané finanční prostředky použít na    

       zarybnění revíru a případné opravy chaty Rybářka 

- Zajistit rovné podmínky pro výkon RP na revíru Jezero Sadská 

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: 

- Denní změny rybolovu dle novely vyhlášky o rybářství. 

- Revíry v hospodaření MO ČRS Nymburk nadále zůstávají i pro rok 2018 ve 

společném rybolovu ČRS. Výjimku tvoří RMV 411163 (revír místního významu), 

kde platí samostatná pravidla způsobu rybolovu 

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 Nymburku dne 7.4..2018              Za návrhovou komisi:    

     Alois  Bultman                                 Vladimír Dvořák                                Lubomír Vízner 

 


